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„LKB Kronika" Nr. 72 
Eina nuo 1972 metų. 
Perskai tęs duok kitam! 
Je i gali, padaugink! 

Žinios iš parapijų 
(Tęsinys) 

Seda. „Šešių vieškelių sank
ryžoje yra gražus Žemaitijos 
kampelis Seda. Gražu pasi
žvalgyti po apylinkes. Įdomios 
Plinkšės. Čia telkšo Plinkšių 
ežeras, jį apsupę miškai, ku
riuose 1863 m. įvyko sukilėlių 
susirėmimas su kariuomene. 

Tarp Plinkšių ežero ir Sruojos 
upelio pūpso kalva, vadinama 
Panų kalnu arba piliakalniu. 
Pasakoja, jog jame buvę slap
ti požemiai, einą po ežeru į 
parką, Į ten subėgusios slėptis 
nuo švedų apie 2,000 mergaičių. 
Švedai suradę ir angą užvertę 
akmeniu. Papėdėje nuo ašarų 
pasruvęs šaltinis". 

Šitaip Č. Kudaba knygoje 
„Kalvotoji Žemaitija" pasakoja 
apie Žemaitijos kampelį 
Plinkšės. Šiemet sukanka 360 
metų nuo tų dienų, kai mūsų že
mę buvo užpuolę švedai... 

C. Kudaba rašo: „Svarbi tema 
ilgaamžės liaudies kovos prieš 
pavergėjus ir engėjus. Materia
liniais kultūros paminklais Že
maitiją papuošė paprastas dar
bo žmogus, šviesios ateities 
lūkesčius įkūnydamas savo 
kūryboje, kurią socialistinė epo
cha įvertino ir saugo...". Tik
riausiai, pažvelgę į nūdienos 
faktus, negalime sutikti su 

autoriaus žodžiais — „įvertino ir 
saugo". 

Prieš 4 metus, balandžio 3 d. 
naktį Panų kalne buvo nugriau
ta 20 kryžių ir 2 valstybės „sau
gomos" koplyčios. Aplinkiniai 
gyventojai ir visa tikinti liaudis 
pasipiktino vietinių bedievių ir 
buvusio saugumo viršininko 
Laškutovo „veikla". Parašyti 
skundai į LTSR Ministrų Tary
bą, LKP CK. į Maskvą vyriau
siai karinei prokuratūrai, LKP 
CK sekretoriui, televizijos laidai 
„Argumentai". Vietoje to, kad 
ieškoti nusikaltėlių, buvo tar
domi pasirašiusieji po pareiški
mais. 

Nežiūrint valdiškų bedievių 
apsupties, Panų kalnas gyvas... 
Laikas nuo laiko tikinti liaudis 
išdrįsta kalne pastatyti kryžius, 
po ko seka tardymai, sekimai, 
bandymai surasti „nusikaltė
lius". Aišku, kryžiai būna tuoj 
pat nuversti. 

Žemaičių Klavarijos atlaidų 
dienomis dieną ir naktį Panų 
kalną saugo kariuomenė ir sau
gumas, neleisdami ne tik priva
žiuoti, bet ir prieiti prie kalno. 
Mėginantys prisiliesti prie 
tautos istorijos, ap lankant 
piliakalni, yra tardomi, šanta
žuojami ir gąsdinami. 

(Bus daugiau) 

Sovietų Nr. 2 prieš „glasnost" 
Maskva. — Praėjusių savaitę 

Komunistų partijoje antrasis 
savo pozicijoje asmuo apkaltino 
du laikraščius už pervertinimą 
glasnost politikos. Savo kalbo
je žurnalistams, kuri nebuvo at
spausdinta. Yegor Ligachevas 
kaltino tuos, kurie kritikuoja 
buvusius sovietų vadus, įskai
tant ir Staliną, praneša tie, 
kurie dalyvavo toje spaudos 
konferencijoje. 

Ligachevo kalba ten pat susi
laukė griežto jam atsakymo. 
„Maskvos Žinių" redaktorius, 

kurį puolė Ligachevas, yra loja
lus Gorbačiovui, ir čia pasireiš
kė didelis nuomonių skirtumas. 
Kitas laikraštis, kurį kritikavo 
Ligachevas, yra savaitinis žur
nalas „Ogoniok". 

Reikalavimai žurnalistams 

Specialiai jis kritikavo, kodėl 
buvo parašytas nekrologas apie 
rusų rašytoją, kuris pasitraukė 
iš Sovietų Sąjungos, nes tai yra 
draudžiama ir dabartinė spauda 
prasilenkianti su sovietų reika
lavimais žurnalistams. Paskuti
niu metu pastebimas didesnis 
skirtumas tarp Ligachevo ir 
Gorbačiovo pažiūrų, kurios 
liečia Sovietų istoriją. Kai ku
rie Vakarų žinių komentatoriai 
pastebi, jog Ligachevas dažniau 
pradeda kritikuoti Gorbačiovo 
vedamą glasnost liniją. Jis 
pastebi, kad per daug nukryps
tama nuo socialistų doktrinos ir 
jos praktikos. Po to „Maskvos 
Žinios" apie šią konferenciją 
pasisakė nelauktai atsargiai. 

Drąsus žodis vyriausiam 
ideologui 

Šiame laikraštyje rugsėjo 13 
d. buvo atspausdintas rusų rašy
tojui Viktorui Nekrašovui pa
lankus rašinys. Jis 1972 m. 
buvo pašalintas iš Komunistų 

Pentagonas už stiprią 
Amerikos apsigynimo 

sistemą 
VVeinbergeris patvirtino pirmuosius planus 

New Yorko gubernatorius Mario Cuomo su savo žmona Matilda Kremliuje, 
kur jiems aprodomos įdomesnės vietos. 

„Užsienyje nekritikuoju 
savo prezidento' k»» 

partijos ir emigravo i Vakarus. 
Rugsėjo 3 d. jis mirė Paryžiuje. 
Ligachevas „Maskvos Žinių" re
daktoriui Yegor Yakovlevui pri
minė, kad jam buvo pasakyta 
nieko nespausdinti apie tą rašy
toją. Tada Yakovlevas pašoko iš 
savo vietos ir labai gynė savo ra
šinį apie mirusįjį rašytoją. Tai 
negirdėta, kad redaktorius 
pultų vyresnįjį partijos parei
gūną viešai. Jei tai būtų įvykę 
prieš kelis metus, Yakovlevas 
būtų atsidūręs Sibire, rašo New 
York Times. 

Gorbačiovas šioje konferenci
joje nedalyvavo ir jo nesimato 
viešumoje jau nuo pat rugpjūčio 
pradžios. Bet sovietų kalbėtojas 
pasakė, kad Gorbačiovas yra 
puikioje sveikatoje. 

Rašytojas Nekrašovas buvo 
apdovanotas Stalino premija už 
parašytą novelę „Stalingrado 
apkasai". 1960 m. jis užsitraukė 
nemalonę, kai parašė palankų 
rašinį apie Ameriką. Kai pašali
no iš partijos, tai uždraudė 
skaityti jo knygas. Emigracijoje 
jis kritikavo sovietų vidaus ir 
užsienio politiką. 

Atlaidumas Stalinui 

Tuo pačiu reikalu „Tasso" 
žinių agentūra rašė, jog 
Ligachevas pasakė: „Tai išeina 
iš demokratinių ribų, kai daly
kas yra spausdinamas pagal 
asmeninį redaktoriaus sprendi
mą, nepatikrinus to laikraščio 
ar žurnalo editorialų tarybai". 
Rašydamas apie Sovietų isto
riją, „Tass" sako, jog Ligache
vas taip pasakė: „Niekam netu
rėtų būti leista atsiliepti be 
respekto toms generacijoms, ku
rios atstatė socializmą ir gynė jį 
mirtinose kovose su fašizmu". 
1 'gachevas reikalavo būti atlai-
diems kritikuojant Stal ino 
laikus, kai beveik 25 metai apie 
tai nebuvo kalbama. 

Maskva. — New Yorko gu
bernatorius Mario Cuomo savo 
pirmosios dienos metu Sovietų 
Sąjungoje pasisakė už žmogaus 
teisių konferenciją, kurioje būtų 
aptariami ir galimi tų teisių 
pažeidimai Amerikoje. Vėliau 
jis šiam pasiūlymui nepritarė. 

Gubernatorius tikisi turėti 
didelę rolę 1988 m. preziden
tiniuose rinkimuose, o ypač už
sienio politikos reikaluose. Tam 
tikslui esanti ir ši jo kelionė. Jis 
turėjo pasikalbėjimą su Georgi 
Arbatovu, kuris yra Gorbačiovo 
patarėjas ušsienio reikaluose. 
Paklaustas reporterio, ar Ame
rikoje yra žmogaus teisių laužy
mas, atsakė, kad tai provokaci
nis klausimas. Žmogaus teisių 
konferencijos reikalu guber
natorius tik tada pakeitė savo 
nuomonę, kai pasikalbėjo su dr. 
Sacharovu, aplankęs jį jo bute. 
Sacharovas jam pasakė, kad, jei 
sovietai tokios žmogaus teisių 
konferencijos nori, tai pirma jie 
privalo pasitraukti iš Afganis
tano, ir tik tada bus galima 
tokią konferenciją kviesti. Ma
tomai, Cuomo tai pozicijai 
pr i ta rė , bet į žurnal is to 
klausimą, ar jis tai laikysenai 
pritaria, atsakė: „Aš manau, 
kad tai ne mano reikalas atsa
kyti. Tai Reagano administraci

jos klausimas". Washingtone 
manoma, kad t~Aia žmogaus 
teisių konferencija yra sovietų 
propogandinis reikalas. 

Įteikė kalinių pavardes 

Cuomo susitiko Amerikos am
basadoje su 8 disidentais, kurie 
kaip tik siekia pilnos laisvės 
spaudai. Gubernatorius sakėsi 
jiems padėsiąs, tačiau pabrėžė, 
jog nenorįs šiuo metu pulti so
vietų. Jis turėjo daug įvairių 
susitikimų. Jis įteikė laišką 
Rusijos respublikos pirmininkui 
Vitaly Vorotnikov, kuriame 
rašo, kad Sovietų Sąjunga 
respektuotų žmonių teises. 
Laiške yra 82 žmonių pavardės, 
kuriems prašoma leisti išvažiuo
ti iš Sovietų Sąjungos arba 
kurie turi būti paleisti iš ka
lėjimų. 

Jis buvo šiltai sutiktas ir jo 
vizitai buvo parodyti sovietų 
televizijoje. Sovietų atstovas 
sako, kadangi Gorbačiovo nėra 
Maskvoje, tai gubernatoriui 
nebus progos su juo susitikti. 
Apie gub. Cuomo gerai atsilie
pė dr. Sacharovas. Ir Maskvoje 
jis yra klausiamas, ar jis bus 
kandidatu į Amerikos preziden
tus. 

Atsargus pasisakymuose 

Gubernatoriui buvo suruošta 
spaudos konferencija. Joje jis 
buvo klausinėjamas apie įvai
rius reikalus Amerikoje. Jo at
sakymai buvo korektiški. Ke
liais atvejais jis pasisakė 
palaikąs Administracijos nuo
monę žmogaus teisių konferen
cijos reikalu ir pabrėžė, kad, kai 
jis yra užsienyje, jam, kaip Ame
rikos piliečiui, nebūtų gražu 
kritikuoti savo krašto preziden
to politikos. 

Gub. Cuomo konferavo su 
Anatolijumi Dobryninu net 90 
minučių, kuris ilgus metus buvo 
sovietų ambasadoriumi Ameri-

spaudinamas rusų, anglų, pran- koje. Jie diskutavo nusigink-
cūzų, ispanų ir arabų kalbomis, lavimo situacija ir reikalą tar-

Jis buvo įsteigtas 1930 m. ir ėjo tis dėl cheminiu ginklu panaiki-
tik anglų kalboje. Šiuo metu nimo. Apskritai gub. Coumo 
Maskvoje yra labiausiai skaito- savo pareiškimuose iki šiol buvo 
mas laikraštis. labai atsargus ir taktiškas. 

Washingtonas. — Gynybos 
sekretorius Caspar VVeinberge-
ris patvirtino preliminarinį erd
vės ginklų sistemos bandymų 
planą, kuris yra pradinis stra
teginio apsigynimo prieš bran
duolines raketas planas ir turės 
būti baigtas kada nors 1990 m. 
Šį patvirtinimą sekretoriui re
komendavo specialiai tam rei
kalui sudarytas vyresniųjų pa
reigūnų komitetas, ištyręs labai 
daug aplinkybių. Weinbergeris 
yra vienas iš Reagano administ
racijos kabineto narių, kuris no
ri kaip galima greičiau pasku
binti prieš branduolinį apsigy
nimą erdvėse. 

Šio komiteto darbas buvo iš
tirti šešių rūšių sistemą, įskai
tant raketas ant žemės pavir
šiaus ir erdvėje ir labai jautrius 
įrengimus, nukreiptus prieš tas 
raketas ir jų sprogstamąsias da
lis. 

Pirmas pranešimas 
apsigynimo programoje 

Šis pranešimas padarytas tuo 
metu, kai ką tik baigėsi sovietų 
ir amerikiečių pasitarimai Wa-
shingtone. Administracija tuo 
būdu norėjo parodyti, jog neat
sisako savo programos strategi
nio apsigynimo iniciatyvos sri-

dymų. Tačiau yra stiprių balsų, 
kujrie mano, kad 1972-jų metų 
sutartis bus sulaužyta, jei tie 
bandymai vyks toliau. 

Pentagonas nori tęsti bandy
mus. Būsimasis prezidentas ga
lės turėti vėliau daug įtakos, ar 
ga lu t i na i įgyvendinti tą 
projektą. Weinbergeris pasakė, 
kad jei dabar būtų pradėtas šios 
apsigynimo programos ruoši
mas, tai ji galėtų būti užbaig
t a tik 1994 m. Ir tai kainuotų 
apie 60 bil. dol. Tačiau 
militariniai ekspertai pramato, 
kad visa sistema turėtu kainuo
ti daugiau. Oficialus pareigūnas 
pabrėžė, kad šiuo metu patvir
tintosios pradinės programos 
išlaidos negali būti skelbiamos, 
nes jos priklauso karinėm pa
slaptim. Pagal šį planą, dauge
lis naujų kontraktorių turėtų 
įsijungti į visą eilę naujų darbų. 

„Bauskime sovietų 
nusikaltėlius" 

Torontas. — Kanados Finan
sų ministeris Michael Wilson, 
kalbėdamas 4.000 žmonių prie 
Toronto miesto rotušės, griežtai 
kritikavo Gorbačiovo glasnost 

tyje. Sovietų Sąjunga yra pasi- propagandą. Jis rugpjūčio 23 d. 
demonstracijoj su juodais kas
pinais pasakė , jog reikia 

sakiusi prieš tokią Amerikos 
programą, sakydama, kad tai 
pagrindinė kliūtis ilgųjų dis
tancijų raketų sutarčiai. 

Formalus patvirtinimas preli
minarinių bandymų fazės yra 
reikalaujamas prieš pradedant 
bet kokią didelę ginklų progra
mą. Šis sprendimas yra pirmas 
kartas, kai visos sudedamosios 
strateginio apsigynimo progra
mos dalys yra oficialiai suvestos 
į vieną sistemą ir galimas jų iš
vystymas. Jei po kelių metų 
bandymo šie rezultatai bus pa
drąsinantys, tada tik pradės 
dirbti inžinerijos skyrius ir bus 
galima vykdyti strateginio ap
sigynimo iniciatyvos galutinį 
įgyvendinimą. 

Kokia sovietų rolė 
Afganistane 

„Maskvos Žinios" susilaukė 
publikos didelio dėmesio, kai jų 
redaktoriumi prieš metus tapo 
Yakovlevas. Anksčiau į jas ne 
daug kas kreipdavo dėmesio. 
Apie glasnost politiką dabar ten 
rašoma kas savaitę. Jame apra
šomi rehabilituoti rašytojai ir 
poetai, anksčiau buvę vyriausy
bės atmesti. Jame paskutiniu 
metu keliamas ir Afganistano 
reikalas, kokia, pagaliau, yra 
sovietų rolė jame. Savaitraštis 

budėti, kad tos reformos būtų 
tikrai vykdomos ir neliktų tik 
tuš t i žodžiai. J i s pr iminė 
Afganistano tragediją, Pabalti
jo tautų pavergimą, ukrainiečių 
naikinimą ir pavojų Centro 
Amerikai. 

Demonstrantai turėjo daug 
plakatų su šūkiais, išreiš
kiančias šio protesto esmę: 
„Sovietai važiuokite namo", 
„Afganai kovos iki pergalės", o 
vienas , pa t s didžiausias, 
atkreipė visų dėmesį — „Nu
bausti sovietų karo nusikal
tė l ius" . Susirinkusieji rei
kalavo laisvės Ukra ina i , 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai ir 
paleido tūkstanti juodu balionų 
į orą su išrašyta kalinio pavarde 
ant kiekvieno jų. kurie yra ir 
dabar tebekalinami sovietų 
koncentracijos sunkiųjų darbų 
stovyklose ir psichiatrų 
ligoninėse. 

Buvusios kalinės 
žodis 

JAV Gynybos sekretorius 
Caspar Weinberger. 

Teisinis klausimas 

Pentagono advokatai ir kiti 
teisininkai sako, kad eksperi
mentavimas apsigynimo siste
mos k laus imu nesipriešina 
ABM sutarčiai. Už tai ir Senato 
įvesti papildymai nesipriešina 
šiems bandymams. Tų papildy
mų vienas autorių, sen. S. 
Nunn, debatų metu pasakė, kad 
tie papildymai nesaisto supla
nuotų apsigynimo sistemos ban-

Buvusi politinė kal inė 
ukrainietė Nina Strokata. kal
bėdama šioje protesto demons
tracijoje prieš sovietus, pasakė, 
jog Sovietų Sąjunga netiesio
giai persekioja nekaltus žmones 
Kanadoje ir Amerikoje bei 
kituose Vakarų kraštuose, 
kaltindama juos karo nusikal
timais. Šiuo metu Kanados par
lamente yra įstatymas, kuris 
leis apkaltinti visus karo nusi
kaltėlius Kanadoje, įskaitant ir 
sovietų karo meto nusikaltėlius. 

Tuo pačiu metu aštuoni jauni 
latviai, lietuviai ir estai badavo 
36 valandas įstatymų leidėjų 
rūmuose, tuo prisidėdami prie 
bendro tautų protesto prieš 
sovietus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Balys Gajauskas neseniai 
pradėjo Sovietų Sąjungoje trem
ties bausmę. Jo adresas: Chaba-
rovski kraj, Chumnikan. Ulica 
Sovietskąja 4, Indeks 68 26 60. 
Užsienio spaudos pranešimu, 
Baliui Gajauskui siunčiamos 
banderolės jį pasiekia, bet dides
ni siuntiniai jam nėra įteikiami. 

— Egipte, Gizos mieste, buvo 
atidarytas operos sezonas su 
Verdi „Aidos" spektakliu, ku
riame buvo 5.000 klausytojų. 
Šios operos pastatymas kainavo 
4 mil. dol. 

— Paryžiuje buvo parodyti 
rasti jūros dugne Titaniko 
laivo, kuris nuskendo 1912 m. 
balandžio 14 ir 15 dienomis, 
daiktai, kuriuos narai sugebėjo 
ištraukti, pvz. sidabrinis pa
dėklas. 

— Washingtone Atstovų 
rūmai pagaliau nutarė peržiū
rėti biudžeto subalansavimo 
įstatymą. 

— Varšuvoje viceprezidentui 
G. Bush yra leista pasakyti 
kalbą Lenkijos žmonėms. Jokių 
suvaržymų nėra. galės kalbėti 
apie ką tik nori. 

— Washingtone lankėsi Cos-
ta Ricos prezidentas Arias. Po 
pasitarimų su prez. Reganu jis 
pasakė, jog remia Amerikos 
prezidento nusistatymą, kad 
Contras turėtų turėti balsą pa
liaubų sprendime. Arias taip 
pat pritarė, kad būtų paskirta 
3.5 mil. dol. Nikaragvos laisvės 
kovotojų humanitariniams tiks
lams. 

— Managvoje prezidentas 
pranešė, kad leista vėl pradėti 
transliacijas katalikų radijo 
stočiai. 

— Ekvadoro sostinėje buvo 
jaučiamas žemės drebėjimas tris 
kartus, tačiau sužeistų ar žuvu
sių nėra. 

— Afganistano laisvės kovo
tojai priartėjo prie sostinės 
Kabulo miesto, praneša Vakarų 
diplomatai. Vyksta aršios kovos 
tarp afganų partizanų ir sovietų 
karių bei vietinių komunistų. 

— Tanzanijai Amerika su
teikė 12 milijonų dol. dovaną 
pastatyti vienam keliui, o trau
kinių lokomotyvų pirkimui su
tarė pasirašyti paskolą 45.9 mil. 
dol. sumoje. 

— Johannesburge ang
lų-amerikiečių korporacija Pie
tų Afrikoje sutarė pastatyti sa
vo darbininkams namus, kurie 
yra daugiausiai kasyklų tarnau
tojai. 

— New Yorke Amerikos 
Žydų Kongreso organizacija 
paragino Izraelio vyriausybę 
pradėti tarptautinę taikos kon
ferenciją Vidurio Rytų klausi
mais. 

— Paryžiuje kasdien dukart 
žinių metu rodomi pagrobtieji 
prancūzų du diplomatai ir trys 
žurnalistai . Milijonams 
prancūzų tuo primenama, kad 
Libane esantys pagrobtieji vis 
dar tebėra nelaisvėje. 

— New Yorko kongresme-
nas Bario Biaggi federaliniame 
teisme rastas kaltu už kyšių 
ėmimą. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 25 d.: Kleopas, Au
relija. Vientautas, Želvė. Maldo-
nė. 

Rugsėjo 26 d.: Kosmas ir Da
mijonas. Gražina, Kipras, Jus
tina. 

ORAS 

Saulė teka 6:40. leidžiasi 6:45. 

Temperatūra dieną 68 I., 
naktį 46 1. 

' 



DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. rugsėjo mėn. 25 d. 

/ P O R T O APŽVALGA 

LAUKO TENISO VARŽYBOSE 

V. ČIKOTAS 
NUVAINIKUOJA S. SOLĮ 

Trejetas metų prabėgo Chica-
goje be jokių lietuvių ar pabal-
tiečių lauko teniso varžybų. 
1986 m. buvo išrinkta nauja ir 
jauna klubo valdyba: pirm. A. 
Luneckas, E. Stukas, J. Raziū-
naitė ir D. Stankaitienė. Ši 
valdyba, pasikvietusi talkon A. 
Kušeliauską, praėjusį savaitgalį 
suorganizavo lietuvių lauko 
teniso pirmenybes, vykusias 
naujai išdengtose Marquette 
Parko aikštėse. Šios varžybos ne 
tik sklandžiai praėjo, bet buvo 
itin gero lygio ir papuoštos 
didžiule staigmena. 

Vyrų A klasėje ilgametis 
mūsų meistras, per 12 metų 
dominavęs mūsų ir pabaltiečių 
tenisą, buvo nuvainikuotas jau
no, vos 17 m. amžiaus. Vaido 
Čikotos iš Washingtono. Rung
tynes buvo įtemptos ir labai 
gero lygio. Stipraus ir tikslaus 
S. Solio žaidimo nepakako prieš 
Čikotos smarku servavimą ir 
aštrius smūgius iš abiejų ^usių. 
Jo pergalė 6-4, 6-4 buvo užtik
rinta ir pelnyta. Šioje klasėje 
dar puikiai pasirodė K. Nelson, 
pralaimėjęs Soliui tik pratęsi
me, o Čikotai 8-6. 

Vyrų B klasėje gausus žaidėjų 
skaičius buvo padalintas į tris 
grupes, kurių laimėtojai — Jo
nas Čikotas. V. Šimaitis, T. 
Kvantas ir Lelis pateko » pus
finalius. Čia Čikotas nesunkiai 
įveikė Šimaitį 8-3, o Kvantui 
reikėjo padirbėti prieš Lėlį 8-6. 
Finale J. Čikotos aštrus serva-
vimas nesunkiai nuginklavo 
Kvanto neortodoksiška žaidimą 
6-3. 6-3. 

Moterų klasėje aiškiai išsi
skyrė J. Raziūnaitė ir V. Vebe-
liūnienė. Jos ir susi t iko 
baigmėje, kur agresyvus Raziū-
naitės žaidimas užtikrino jai 
titulą 6-2. 6-2. 

Vyru dvejete visa klase geres
nės buvo dvi poros: Solys ir V. 
Čikotas ir K. Nelson su J. 
Čikotu. Lygi ir įdomi kova bai
gėsi pirmųjų pergale 7-5. 6-4. 

Mišriame dvejete Nelson su 
Raziūnaitė nubaudžia J. Čiko-
tą ir Vebeliūnienę net 10-0, o 
kitoje pusėje V. Čikotas su Stan
kaitienė neatsilaiko prieš Solį ir 
Šimaitienę. Pirmą vietą nusi
neša Nelson ir Raziūnaitė prieš 
Solį ir Šimaitienę 7-5 ir 6-2. 

V. G. 

BALTIEČIŲ 
PIRMENYBĖS 

1987 Baltiečių lauko teniso 
pirmenybės rugpjūčio 8 ir 9 die
nomis vyko Oakland Communi-
ty College aikštėse, Auburn 
Hills 'į šiaurę nuo Detroito). Ir 

šiemet dalyvavo lietuviai ir lat
viai, estai neatsiuntė nė vieno 
atstovo. 

Šių metų pirmenybių žai
dynes sutiko organizuoti latviai. 
Ūgis Grinbergs, patariamas dr. 
Algio Barausko, sėkmingai pra
vedė varžybas. 

Varžybose dalyvavo 7 latviai 
ir 16 lietuvių iš Baltimorės, To
ronto, N. Carolinos, Ohio ir 
Detroito apylinkių. Žaidynės 
rugpjūčio 8 d. pradėtos punk
tualiai 9 vai. ryto. 

Vyrų A klasėje laimėjo Stepas 
Solys; jis pusfinalyje nugalėjo A. 
Butlevics 7-5, 6-2. Finale S. 
Solys laimėjo prieš septy
niolikmetį Vaidą Čikotą 7-6, 
6-4. 

Vaido dvynys brolis Jonas 
Čikota lengvai nugalėjo visus 
keturis varžovus ir pasiekė pus
finalį vyrų B klasėje. Pusfi
nalyje jam teko lošti prieš jauną 
Taurą Barauską, kurį nugalėjo 
6-2, 6-3. 

Tauras Barauskas laimėjo ne 
vien antrą vietą vyrų B klasėje, 
bet taip pat ir antrą vietą Jau
nių klasėje. Pirma vieta atiteko 
latviui Abolins. 

Moterų taurę laimėjo latvė Vi
ja Markous. Antra vieta teko 
Ginai Ginčiauskaitei iš Toronto. 

Vyrų senjorų grupėje latvis 
Liepins nugalėjo dr. Anatolijų 
Matulį 6-0, 6-1. 

Vyrų dvejeto finale buvo du 
lietuviai prieš du latvius — St. 
Solys ir Vaidas Čikotas prieš A. 
Butlevics ir U. Grinbergs. 
Pirmąją vietą laimėjo Solys ir 
Čikotas nugalėję savo varžovus 
6-2, 6-1. 

Mišrų dvejetą sudarė trys po
ros. Pirmą vietą laimėjo G. Gin-
č i auska i t ė ir V. Čikotas, 
nugalėjęs Matulius 6-1, 6-2. 

Sekmadienį lijęs smarkus 
lietus žaidėjus suvarė į Deer 
Lake Raque t Club baigti 
žaidynes. 

Visi dalyviai patenkinti skirs
tėsi į namus, žadėdami atvykti 
į ateinančių metų žaidynes, 
kurias organizuoti prižadėjo dr. 
Algis Barauskas. 

B. B. 

Golfas 

ŠEIMOS TURNYRAS 

Šeimos turnyrai yra visų žai
dėjų labai mėgiami, čia žaidžia 
vyras su žmona, tėvas su 
sūnum, tėvas su dukra, broliai. 
Šįmet didžiausią grupę sudarė 
vyras ir žmona. O jei kuriam 
pr i t rūks ta giminių, žaidžia 
negiminės. Šįmet lošti vėl 
lėkėm į Pheasant Valley C.C. 
Crown Point. Indiana. Visi tą 
kursą labai mėgsta, jis sunkus. 
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vykusiose Lietuvių L a u k o ten iso varžybose moterų p i rmą viet 
J u d i t a Raz iūna i t ė . N u o t r . B . Čikot . 

ir gražus. Turnyre 
) 70 žaidėjai ir žaidėjos, 
/ro buvo dovanų įteiki-
Lmuoliukus įteikė vice-
kas Petras Sriupaitis ir 
vadovas Rytas Kleiza, 
vieta „Low gross" — 
..apas — 74. 
vieta partnerių „Low 
- Tomas Lapas ir Ed-
-.apas — 162. 
ės: vyras - vyras „net" 
>ta - A. Urba ir P. Ur-
>; 2 vietą — dr. J. Ringus 
. Ringus — 154; 3-čia 
ir. I. Labanauskas ir A. 
iškas — 156. 
ės: vyras - moteris „net" 
ta — L. Izokaitienė ir V. 
5 - 142; 2 vieta - g. 
ir Rūta Mardosz — 148; 
- Z. Urba ir A. Urbienė 

inės: „net" pirma vieta 
rpša, J. Bacevičius — 
tra vieta — Saulius 
r L. Kalvaitis - 142; 3 
- A. T raška ir V. 
5. 

įsiai prie vėliavėlės 
' — Tomas Vaitkus. 
iai prie vėliavėlės iš 2 
,,par 4" — dr. Julius 

nyro pabendrauta, pasi-
a laimėjimais. Daug 
s humoro įnešė dr. Vy-

Dargis, visus pa-
lamas su laimėjimais ir 
imas „sveiks, valio!" 
Australijos turnyre 
ro dr. K. Bagdonas; 
buvo malonu su juo 
bėti, pasidalinti min-
sie jų ir mūsų golfą, 
giamės, kad į mūsų klu-
a jauni žmonės Mark 
an, Tomas Valaitis ir 
f ąsytė. Sveikiname ir 
iamės. Taip pat 
amės, kad kūdikio Vyto 
įsilaukė Audronė ir Me-
Karaliai. 

[ONATO TURNYRAS 

ionų turnyras įvyks 
4 d. Fox Bend Golf 
Rt. 34, Oswego, 111. Pra 
30 v.r. Po turnyro bus 
nė, klubas visus pavai-
m. Po vakarienės — klu-
nis susirinkimas. Bus 
a nauja valdyba. 

LGK METINIS 
BANKETAS 

au buvo minėta, banke-
:s lapkričio 14 d., šešta-
I v.v. Lietuvių Tauti-
įamuose, 6422 So. Ked-
Auka asmeniui 20 dol. 

iūto Dargio orkestras 
. Programą atliks solis-
clovas ir Margarita 
i. Vaclovas yra mūsų 
arys. Dėl informacijos ir 

„BANGA" 
IR „NERIS" 
RUOŠIASI 

AUSTRALIJAI 
IlI-sios Pasaulio Lietuvh 

Sporto žaidynės dar toli, jo: 
vyks Australijoje tik 1988 m 
gruodžio 26 d. - 1989 sausio 
dienomis. Tų žaidynių organiza 
cinis komitetas Australijoje jai 
seniai dirba ir mus užtikrina 
kad didesnė dalis pasiruošime 
darbų jau atlikta, kad viską; 
laiku bus užbaigta. Š. Ameriko: 

PASAULINĖS LI 
PIRM 

K. B^ 
Mūsų korespo 

Rugsėjo 6 d. vakarą Romo.' 
olimpiniame stadione tautiniai.' 
šokiais ir dainom atsisveikinti 
su pasaulinėm lengvosios atle 
tikos pirmenybėm (jas stebėj< 
518 tūkst. žiūrovų ir apie 1 mili 
jardas televizijoje). Kaip i: 
reikėjo laukti, jas laimėjo Ryti 
Vokietijos profesionalai spor 
tininkai (ir lengvojoje atletikoj* 
jau nėra mėgėjų), įrašydami 
savo sąskaitą 10 aukso, 11 
sidabro ir 10 bronzos medalių 
Be abejo, kaip plaukime, taip i 
lengvojoje atletikoje pergalii 
„liūto dalis" priklauso Ryti 
Vokietijos moterims. Ypa 
pasiektom puikiom pasekmėn 
bėgimuose. Antrą vietą laimėj' 
JAV, pasipuošdamos 9 aukso,! 
sidabro ir tiek pat bronzo 
medaliais. Trečioji vieta tek 
Sov. Sąjungai, teisinga 
pasakius jos pavergtoms tau 
toms, ypač ukrainiečiams, gv 
dams, šuolyje į tolį — armėnu 
Emijanui. 

Daug laiko pirmenybėm 
paskyrė Vakaru Vokietijos tek 
vizija, perduodama jas rytt 
vakare ir nakties metu, pateiP 
dama svarbiausių dienos varžj 
bų santrauką. 

Kaip ir visuose sportiniuos 
įvykiuose — taip ir pasaulinės 
pirmenybėse Romoje, visi Sô  
Sąjungos atstovai buvo telev 
zijos komentatorių sumesti 
vieną „Sovietrussen" maiš; 
nors , didžiausiam man 
nustebimui, Romas Ubarte 
nebuvo pavadintas „Russe", b< 
„Lehrer aus Litauen" — mok; 
tojas iš Lietuvos. Taip pat 
kūjo metikui J. Tammui buv 
pridėta estų tautybė. Neparoc 
televizija dar vieno lietuvi 

bilietų skambinti Lialei LJ 
pienei, tel. 343-8857. Iki mal< 
n a u s pasimatymo baliuj* 
laukiame visų. 

Lialė Lapien 

v •---- j -*—' ** »̂* u u v j u u a i u<j. 

O darbas bus didžiulis, nes at
siranda vis daugiau klubų ir 
entuziastų, žadančių vykti į 
Adelaide. Tikriausiai bus ne 
mažiau kaip š imtinė 
vykstančių. 

Prie 9 klubų, jau nuo pat pra
džios pareiškusių norą vykti, 
neseniai prisidėjo dar du: Chi-
cagos „Neries" jaunių krepšinio 
komanda ir Los Angeles „Ban
gos" vyrų tinklinio komanda. 
„Neries" jauniams vadovauja R. 
Puodžiūnas, o juos treniruoja 
buvęs mūsų rinktinės žaidėjas 
Edis Modestas, puikiai pasi
rodęs išvykose į Australiją ir 
Europą. Ši „Neries" komanda 
mūsų žaidynėse New Yorke 
laimėjo pirmą vietą. 

Los Angeles ..Bangos" klubui 
jau ilgus metus vadovauja Algis 
Sekas — jis buvo pats pirmas 
pažadėjęs su mergaičių tinklino 
komanda vykti į Australiją. 
Neseniai jis pranešė, kad jo vyrų 
tinklinio komanda taip pat 
vyks, ir kad jo klubas oficialiai 
pradeda pasiruošimą tai kelio
nei. Didžiausias uždavinys, 
žinoma, bus lėšų telkimas kelio
nės išlaidoms. Sportinis pasiruo
šimas vyks treniruotėmis ir 
įvairiomis varžybomis. Pirmas 
bandymas bus per Los Angeles 
Lietuvių dienas, kurių metu 
numatyta ir nemaža sportinė 
programa. Šachmatų turnyras 
jau įvyko rugpjūčio 30-31 d., jo 
rezultatai bus paskelbti vėliau. 
Rugsėjo 19 įvyko golfo turny
ras „Ojai" klubo aikštyne. Jam 
vadovavo ir visas informacijas 
teikė Arūnas Bartkus. Rugsėjo 
26 d. ruošiamas tinklinio tur
nyras, kuriame be „Bangos" ko
mandos dalyvaus latvių, estų ir 
suomių komandos. 

V. 

NGV. ATLETIKOS 
:NYBĖS 
RONAS 

dentas Europoje 

disko metiko V. Kidyko. Deja, 
mūsiškiai pasirodė labai 
kukliai: pernykštis, Stuttgarte 
įvykusių Europos lengvosios 
atletikos pirmenybių meistras 
Romas Ubartas buvo tik šeštas, 
Vaclovas Kidykas tik aštuntas. 
Geriau už lietuvius diską 
numetė ukrainietis Sinčenko, 
nors pačias varžybas laimėjo 
Rytų Vokietijos atstovas J. 
Schult, prieš 40 m. amerikietį J. 
Powell. 

Bet, kaip minėjau, ar tai 
Bondorenko, Bubka, Sinčenko, 
Ivanenko ir Somolenko — bei 
visi kiti ukrainiečiai, be jokių 
išimčių komentatorių buvo 
įrikiuoti į rusišką stovyklą. Tad, 
atėmus iš Sov. Sąjungos ukrai
niečių ir armėno pergales. 
Kremliaus aruodas nebūtų toks 
gausus ir gražus pasiektais pa
vergtų tautų vaisiais. Tiesa, 
skriaudą atitaisė keli vokiški 
laikraščiai (neskaičiau dar 
Austrijos bei Šveicarijos), 
pažymėdami, kad 23 m. Bubka 
yra „Ukrainer". 

Neminėsiu pasaulio rekordų 
— 100 m bėgimo bei šuolio į 
aukštį — atkreipdamas tik 
dėmesį į trečio pasaulio bėgikų 
laimėjimus. Drąsiai galima 
sakyti , kad paskut inės 
pirmenybių dienos, t.y. rugsėjo 
5 ir 6 dienos priklausė Afrikai, 
nes pvz. Kenija laimėjo mara
toną (ilgą laiką pirmavo kana-

1 dietis), antras buvo džibutietis. 
1 vėl marokietis 5 km bėgimą. 

Bendrai, į Kenijos, Somaiijos. 
Maroko sąskaitas buvo įrašyti 
penki aukso medaliai, į Ni-

' gerijos ir Džibuti — po du 
; sidabro, paliekant be „aukso" 
• tokias civilizuotas ir kultū-
" ringas tautas kaip Prancūziją ar 

Vakarų Vokietiją, Čekoslova
kiją ir kt. Ar vyraus bėgimuose 
juodoji Afrika ir 1988 m. olim
piadoje — pamatysime jau už 12 
mėnesių. 
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intr. ketv ir penkt 
>opiet ir 4-6 vai vak 
šešt uždaryta 

Ito: OLvmpic 2-41 50 

KISIELIUS 
5 IR CHIRURGAS 
Oth Ave., Cicero 
I iki ? vai vak 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

št 12 iki4 vai popiet 

•NA KYRAS 
I GYDYTOJA 
NTICS — karūnėles 
;s ir bendroji praktika 
59 St. Chicago 
476-2112 
pagal susitarimą 

MA KURAS 
R VAIKU LIGOS 
CIALISTĖ 
\l BUILDING 
9. 81st Street 
ei. RE 7-1168; 
i. 385-4811 
lio oflsa pereme-^ 
S. LAI 
- VIDAUS LIGOS 
71st Street 

1-2123 
• 7 Antr. ir 
2. Penkt 2-7 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGU A 
6132 S. Kedzie, ChicaRO. III. 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave., FlRin, I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos p^Kal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'KalfcM lietuviškai) 

OPTOMF.TRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Te l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Speoalvbė — Chi rurg i ja 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v T ik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2634 W. 71st St.. CMcege. M. 
Tel.: 434-0100 

111 

312) 341-0220 f312> 301-022 

DR. LEONAS S EI BŪTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
5ešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, fez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.E 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tol. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. Nl.D.. S.l 
Specialybė — Vidaus ligų gvdvtoias 

Kalbame l ietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Aust in) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 5 8 6 - 7 7 5 5 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FAC 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tol. 027—3231 
Kalbame lietuviškai 

Vel. poool sueltofifTio, p4rm., orrtr. 
Ketv. Ir penkt- nuo 3>7 v.v. 



Kai Dievas kariauja už savuosius 

UKRAINIEČIAI 
KATALIKAI 

Ruošiantis švęsti Rusijos Černobilyje nukentėjusiems tar-
krikščionybę 1988 m. Maskvoje, nauti. Maskvoje taip pat yra 
didėja subruzdimas ukrainiečių lankęsis brazilas išlaisvinimo 
katalikų tarpe. Jų kardinolas teologas kun. Leonardo BofT ir 
Myroslavas Lubačivsky, tarp paskutiniuoju metu, su šv. Tėvo 
1948 ir 1981 m. gyvenęs JAV leidimu, filipinų karu. Jaime 

PABALTIJO ĮJUNGIMAS Į REICHĄ 
Lohse's laiškas Hitleriui 

Iš vokiečių kalbos vertė BRONIUS NEMICKAS 

bet dabar gyvenantis Romoje, 
pasikalbėjime pareiškė, kad 
1988 m. nėra Rusijos krikščio
nybės tūkstantmetis. ,,988 m., 
t.y., prieš tūkstantį metų, Rusi
jos dar nebuvo. Tai kaip galima 
švęsti įvykį krašte, kuris dar 
neegzistavo?... 'Rusija' nebuvo 
vartojamas kaip vietovardis 
iki Petro Didžiojo l a ikų" 
(1672-1725). 1988 m. vasarą bus 
švenčiamas 988 metais Ukrai
nos sostinėje Kieve įvykęs tuo 
laiku „Rus" vadinamų žemių 
valdovo princo Vladimiio krikš-

Sin, kuris atvyko ir į Lietuvą. 
Yra ir kitų reiškinių, 

rodančių ne tik ukrainiečių 
tikėjimo gyvastingumą, bet ir 
Maskvos gal šiek tiek ir besi
keičiančią laikyseną tikinčiųjų 
link. Ukrainoje jau trijose vie
tose yra išgarsėję Marijos pasi
rodymai 1985 m. Lviv mieste ir 
1986 m. Bilyči kaime. Šią 
vasarą, kaip rašo net ir komu
nistinis laikraštis „Leninskaja 
molod" (Le:.miškas jaunimas), 
kad ir su pasipiktinimu, dešim
tys tūkstančių iš visos Sov. 

tas. O ukrainiečiai atsiskyrė Sąjungos plaukia į Hrušiv kai-
nuo ortodoksų ir prisijungė prie mėlį stebėti tebevykstančių Ma-
Romos 1596 m. pasirašytoje rijos pasirodymų apleistoje 
Brastos unijoje, nuo kurio laiko buvusioje katalikų bažnyčioje. 
provoslavai juos pašaipiai 
vadino unitais. 

Ukrainiečių katalikų baž
nyčią likvidavus 1946 m. bolše
vikų surežisuotame sinode, 
vykusiame Lviv mieste, ji, su 
4.5 milijonais katalikų, perėjo į 
pogrindį. Apie jos išėjimą iš po
grindžio š.m. rugpjūčio mėn. 
buvo rašyta „Draugo" pirmame 
puslapyje (1987.VIII.29), kai 
bandydami „glasnost", 200 
ukrainiečių katalikų Gorbačio
vui ir popiežiui įteikė deklara
ciją, pareiškiančią, jog nuo šiol 
jie išeiną iš pogrindžio ir pradė
sią viešai turėti pamaldas, nau
dotis sakramentais. Šiuo pa
reiškimu ukrainiečiai nori pa
rodyti, kad priešingai rusų 
tvirtinimams, ukrainiečiai ka
talikai tebegyvuoja. 

Romoje esantieji ukrainiečiai 
sako.kad pozityvus būdas Gor
bačiovui parodyti gerą valią 
„glasnost" atžvilgiu būtų 
leidimas viešai laikyti Mišias. 
Kitas būtų ukrainiečiams grąži
nimas šv. Jurgio katedros 
Lvove. Daugumas ukrainiečių 
katalikų gyvena pietiniame 
Lenkijos ir rytiniame Čechoslo-
vakijos pakraštyje. 

Nuo pat išrinkimo popiežium 
pop. Jonas Paulius II gynė 
ukrainiečių katalikų teises So
vietų Sąjungoje ir skiria jų po
grindinei bažnyčiai materialinę 
paramą, ypač pogrindyje vei
kiančioms bazilijonų, redemp-
toristų bei kitoms vienuolijoms. 
Bet toji parama siunčiama ne 
tiesiog iš Lenkijos, bet per Lie
tuvą ir Maskvą. Taip pat eina 
pogrindinė „Ukrainiečių ka
talikų Bažnyčios kronika", 
kuri, kaip ir lietuvių, nurodo 
ukrainiečių tikinčiųjų persekio
jimus. 

Nors manoma, kad Gorbačio
vui gali būti parankiau sekti į 
viešumą išleistą beveik 5 mili
jonų katalikų Bažnyčią, kas 
turėtų ir pozityvų poveikį viešos 
opinijos atžvilgiu apie persi
tvarkymus Sov. Sąjungoje, taip 
pat žinoma, kad tokiam išlei
dimui į viešumą priešinsis 
provoslavų vadovybė. Tačiau 
ukrainiečiai jaučiasi skriau
džiami ne tik rusų, bet ir Va
tikano. Vatikanas nors ir gina 
ukrainiečių religines teises, tai 
nepalengvina daugelio ukrai
niečių kartėlio, kad nei iš gula
gų paleistas kard. Slipyj. nei jo 
įpėdinis dabartinis kard. Luba-
čivskis nebuvo pakel t i į 
Bažnyčios primatus. Jei šios 
nuoskaudos būtų atitaisytos, 
manoma, kad jie mažiau protes
tuotų galimybei Šv. Tėvui vykti 
į Maskvą krikščionybės tūks
tantmečiui švęsti. 

O kad Maskva „purena žemę" 
geresniems ryšiams su Va
tikanu, rodo ir Maskvos vyk
domos diskusijos su Motina 
Terese iš Kalkutos dėl galimy
bės įkurti jos vienuolynus 

Kaip rašo ir kitas vietinis 
laikraštis, „Lvovskaja pravda", 
š.m. balandžio 25 vienuolikme
tė Marina Kizyn matė moterį, 
valkstančią apleistoje katalikų 
bažnyčioje. Papasakojusi 
motinai, toji su keliomis kaimy
nėmis grįžusi taip pat mačiusios 
valkstančią moterį, kuri po 
kurio laiko pasidarė neaiški. 
Dabar ji tebėra m- tomą siluetu, 
pasirodančiu bažnytėlės lan
guose ar balkone. Sovietiniame 
laikrašty rašoma: „virtinė 
žmonių — senų vyrų, moterų bei 
vaikų, jaunų tėvų su vaikais ir 
be jų — plaukia į Kizynų 
kiemą", kokius 330 pėdų nuo 
bažnytėlės, „nes tik iš čia, jei 
galima tikėti gandais, galima 
matyti Nekaltos Mergelės Ma
rijos biusto siluetą". 

Minioms tvarkyti milicija ir 
saugumiečiai vartojami iš trijų 
aplinkinių rajonų ir pastatyta 
11 kelio blokadų. Tiek vietiniai 
laikraščiai , tiek televizija 
aprašo šį fenomeną ir stebisi 
jaunimo gausiu lankymusi. 
Prieš kelias savaites „Litera-
turnaja gazeta" kritikavo sau
gumiečius už pažeidimą besi
lankančiųjų teisių, juos slaptai 
fotografuojant vėliau vykdomo 
„perauklėjimo" tikslams. Žinia, 
religinių įvykių aprašymas so
vietinėje spaudoje yra retenybė, 
tačiau Romoje gyvenantys uk
rainiečių katalikų dvasiškiai 
sako, kad tai kaip tik parodo, 
kad minias sutraukiantys pasi
rodymai jau yra pasidarę nebe
įmanomos ignoruoti svarbos. 

Londone veikianti tikinčiųjų 
teisėms Sov. Sąjungoje ginti or
ganizacija Keston College 
iškelia, jog jei, kaip skelbia 
sovietų propaganda, Ukrainoje 
nėra katalikų, tai kodėl šie pasi
rodymai jų pačių komunistinėje 
spaudoje aprašomi kaip „unitų 
fenomenas"? 

Ukrainiečių katal ikybės 
gyvastingumą parodo ir trijų 
rusų graikų-apeigų katalikų 
laiškas Šv. Tėvui iš „Archiv 
Samizdata" nr. 6006, kurio ko
piją kard. Lubačivskis su savo 
laišku pasiuntė šv. Tėvui. Laiš
ko rašytojai jame nupasakoja 
savo dvasinio gyvenimo ieško
jimą Sov. Sąjungoje. Pirmiausia 
jie susitikę su pentekostalinėm 
grupėm, bet ten neradę dvasi
nės ramybės; tuomet ėję pas 
rusus provoslavus, bet ten radę 
tik „melus ir veidmainystę". 
Galiausiai per ukrainietį ka
taliką suradę ukrainiečių ka
talikų bendruomenę, kuri gyvai 
gyvena Kristaus mokslu. 

Kaip matyti, net ir visai 
užgožta Bažnyčia Ukrainoje 
gyvuoja — kaip tik tiesiog gai
vinama, kard. Lubačivskio žo
džiais, dieviškos malonės galia. 
Atrodo, kad į pagalbą atėjo ir 
Dievo motina. Įdomu, koks bus 
Gorbačiovo sekantis judėjimas 
Bažnyčios atžvilgiu Ukrainoje. 

a.j.z. 

(Pabaiga) 
Šią būklę norėčiau tokiais 

gausios medžiagos pavyzdžiais 
pavaizduoti: 

Darban įkinkymo generalinis 
įgaliotinis reikalauja visas vie
tines darbo jėgas ir visus dar
bingus evakuotuosius čia žemės 
ūkyje ir pramonėje jau dir
bančius rusus atiduoti Reichui. 
Reichsfuehreris SS reikalavo 
mobilizuoti visus Estijos ir Lat
vijos karinės prievolės metų vy
rus į SS legioną ar policijos dali
nius, šaukti šiaurinei armijai 
kovos pagalbininkus, aviacijos 
ir laivyno pagalbininkus. Rytų 
ministerijos. Reicho aviacijos 
ministerijos ir Reicho jaunimo 
vadovybės sudarytasis štabas 
reikalauja vietinių žmonių 
priešlėktuvinei apsaugai Rei
che. Karinė vadovybė (OKH) 
įsako duoti Wiking'o planui be
laisvių iš civilinio sektoriaus, ir 
pagaliau kariuomenės vadovybė 
(OKW) prašo pravesti visuotinę 
mobilizaciją Estijoje, neatsi
žvelgiant į ūkį. Priešingai, 
Reicho maitinimo ministeris, 
atsižvelgdamas į didelių sričių 
praradimą, reikalauja žymiai 
pakelti žemės ūkio gamybą, in
tensyvinant, Reicho ginklavimo 
ir karo ūkio ministeris Estijoje 
ir Latvijoje reikalauja nepakei
čiamaisiais užtikrinti ginklavi
mo ir karo ūkio gamybą. Reicho 
maršalas prašo garantuoti ir 
pakelti Rytų krašto durpių 
gamybą ir užtikrinti Estijos 
skalos alyvos būtiną fabrikų 
statybą. Reicho aviacijos minis
terija reikalauja perkelti cemen
to gamybą svarbiems projek
tams, o šiaurinės armijos vadas, 
Todt organizacija ir pagaliau 
aviacija reikalauja 100,000 
žmonių svarbiems vykdomiems 
statybos uždaviniams. 

Šitų prieštaraujančių reikala
vimų ir nurodymų negalima su
derinti tol, kol neturiu įgalio
jimo (teisės) ta r t i s be tarp ia i 
su aukštosiomis Reicho įstai
gomis. 

Atskirais atvejais, kurie savo 
svarba Rytų ministerijai turėjo 
maža reikšmės, vis dėlto 
bandžiau nelygumus užglostyti, 
privačiai susirašinėdamas su 
kitų Reicho ministerijų atsakin
gais žmonėmis. Todėl Rytų 
ministerija regul ia r ia i 
reikalavo pasiaiškinti, ar aš 
kartą nesiliausiąs tuo pat metu 
Rytų ministerijai siuntinėjęs 
žinoti atitinkamų privatinių 
raštų nuorašus. Rytų minis
terija, manė , k a d negalė
sianti pripažinti šių žingsnių 
net ir tada, kai ten būtų ir 
nepritariama mano nuo

m o n e i sva r s toma i s klau
simais, bet su kitomis Reicho 
įstaigomis pasiektais spren
dimais reikalautų papildomo 
Rytų ministerijos sutikimo. 

Dar daugiau sunkumų su
d a r ė Rytų ministerijos vys
tymas is į centrinę adminis
traci jos įstaigą. Čia galima 
tvirtinti, kad Rticho komisa
rams ar dalykinėms minis
terijoms perleistinieji darbai ten 
(Rytų ministerijoje. Vert.) užima 
daug vietos. Vystydama visų 
sričių smulkmeniškai tvar
kančią centrinę instituciją, ji vis 
stipriau savęsp traukė Rytų 
krašto politinę vadovybę ir 
administraciją detaliu ir Rytų 
administraci jai ne t inkamu 
centralizmu taip, kad aš, kaip 
Reicho komisaras, turiu mažiau 
savarankiškumo ir sprendžia
mos galios negu bet kuris admi
nistracinis prezidentas, ne
kalbant jau apie vyr. prezi
dentą, vietininką ar gauleiterį. 

Taigi ab i i n s t i t uc i jo s , 
v y k d y d a m o s tuos pač ius 
uždav in ius — general inių 
komisarų priežiūros kelyje 
a t s tovaudamos Reicho inte
r e s a m s — yra varyžybose 
v iena su kita. Tokia dviejų 
la ipsnių centrinių įstaigų 
padėtis jau ir normaliose sąly
gose yra didelis apsunkinimas 
administracijos ir įstatymų 
leidybos darbo, kuris dėl kelių 
instancijų pritarimo reikal
ingumo dažnai labai nuvilki-
namas. Ir visiškai negalima taip 
sunkiose sąlygose, kaip Rytų 
krašte, kur tenka labai atsi
žvelgti į vietinės administra
cijas ir į generalinių sričių įvai
rovę, taip pat dažnai reikia 
gr ieb t i s skubios įs ta tymų 
leidybos. 

Kai, atitraukus frontą, atkri
to Ukraina ir Rytų ministeris, 
neskaitant neseniai išjungtos 
Gudijos generalinės srities, 
pasiliko tik Rytų krašto komi-
sariatas-centralizmas ir globa 
pakilo nebepakeliamai. 

Ši Rytų ministerijos globa ir 
menki mano įgaliojimai nelei
džia man pasirūpinti užimtųjų 
kraštų pavaldžiųjų įstaigų 
y p a č reikalinga d rausme . 
Taigi prieš pusantrų metų 
(prasidėjusį) politinį vyksmą Es
tijoje laikau pragaištingu. Čia 
nukenčia Reicho interesai, kad 
generalinis komisaras Litz-
mann nepagydomai pasidavė 
esto pirmojo krašto direktoriaus 
dr. Mal įtakai. Priėjo net prie to, 
kad jis atsidūrė daugumos savo 
įtakingų bendradarbių ir savo 
sritinių komisarų priešpriešoje. 

Nežiūrėdama mano nuolatinių 
raginimų, Rytų ministerija nesi-
griebė veiksmingų priemonių, 
kad priverstų generalinį komi
sarą paklusti. Dviejų centrinių 
Reicho įstaigų — Reicho minis
terijos užimtiesiems Rytų kraš
tams ir Reicho komisariato 
Rytų kraštui — buvimas pa
sirodė netoleruotinas. 

Vokiečių Reicho interesai sri
tiniu požvilgiu reikalauja, kad 
Pabaltijo generalinės sritys 
būtų laikomos vok ieč ių 
Reicho įstaigos replėse. Toks 
Pabaltijo generalinių sričių 
glaudinys visados reiškia žymų 
vokiečių įtakos sustiprinimą 
šioje erdvėje, jis įgauna vokiš
kai nusakomą „Baltikos" sam
pratą ir tuo būdu apsaugo seną 
vokiečių palikimą Rytų krašte. 
Priešingai, generalinės sritys, 
Reicho įstaigos nesuglaudintos, 
leistų Rytų krašte stipriau na
tūraliai reikštis išcentrinėms 
svetimoms jėgoms, nes, kaip 
rodc patirtis, ir generaliniai 
komisarai linktų žiūrėti į visus 
klausimus daugiau iš jiems pa
tikėtų kraštų kampo. Tuo būdu 
atgytų ir senųjų nykštukų vals
tybių atstatymo iliuzija, ir stip
rėtų veržimasis tatai įgyven
dinti. Šiems pavojams atsi
spirti gali tik Reicho komisa
riatas Rytų kraštui, kaip tvir
ta Reicho įstaiga pačiame 
krašte. Būdama krašto viduje, 
yra laisva nuo „žaliojo stalo" 
teorinės svarstysenos, kaip 
vienalytė vokiečių centrinė 
įsakomoji įstaiga visam Rytų 
kraštui, gali pravesti Reicho in
teresus tiesiog įvykio vietoje ir 
duoti savo lygmens specialioms 
administracijoms reikalingą 
vienodą kryptį, ypač politinėje 
srityje. Administracijai ir ūkiui 
vadovavimo pagrindu negalima 
atsisakyti suglaudinančios 
vokiečių įstaigos, kaip vokiečių 
aušktosios administracijos 
nešiotojos krašte. Kariuomenė, 
paštas, technika, susisiekimas 
turi centrinius vokiečių vadovy
bės štabus Rytų kraštui ir jie 
turi taip pat pasilikti. Taip pat 
tur i būt i pol i t inio vado
vavimo ir bendrosios bei vi
daus administracijos vokie
čių įstaiga, ka ip aukščiausią 
kryptį nurodant i bei nusta
tanti Vokietijos Reicho įstai
ga ir Reichui t inkamai atsto
vauti. Be to, ji turi ūkio srityje 
išlyginti generalinių sričių 
į va i rovę (didelės erdvės 
planavimo ir vadovavimo pras
me), kaip tatai prieš 3 metus 
pasirodė ypač karo ūkio srity
je esant reikalinga ir sėkminga 
ir šiaurinei armijai maitinti ir 

aprūpint i buvo ir bus svarbu iš 
centro vadovauti reikalingo 
maisto, a t s a rgų ir ūkio 
reikmenų telkimui. Aišku, kad 
tokie antsritiniai, šioje erdvėje 
karvedybai svarbūs uždaviniai 
turi būti prižiūrimi pačiame 
krašte, o ne centrinės įstaigos-iš 
Berlyno. Pabaltijo kraštų, kurie 
buvo visados per maži sava
rankiškai vykdyti modernios 
administracijos ir ūkio užda
vinius, tam tikro apsijungimo 
būtinybę savo laiku pripažino į 
savavalstybingumą aiškiai žiūrį 
estai, latviai ir lietuviai. Turiu 
tik nurodyti, kad Estija turi 
800,000 gyventojų, Latvija — 
1,600,000, Lietuva - 2,600,000. 
Šis būtinas sujungimas Reicho 
komisar ia to Rytų kraš tu i 
plotmėje gali apsiriboti tik 
reikalingais vokiečių vado
vaujamais didžiosios erdvės 
ūkio ir ir administracijos užda
viniams. Priešingai mums yra 
kita galimybė laikyti gene
ralines sritis — Pabaltijo tautas 
turėti atskirtas, kad palengvė
tų vokiečių politinis vadova
vimas. Taigi siūloma sava
rankiško Reicho komisariato 
adminis t racinė sąranga su 
trimis Reicho komisariatais gali 
atitikti visus reikalavimus. 

Tuo pačiu savarankiško Rei
cho komisariato administracinė 
sąranga sudaro p a r a n k ų pe
rėjimą į s iekiamą glaudesnį 
ryšį su Reichu, kaip „užimtųjų 
Rytų kraštų" priklausinio. Po
nas Reicho ministeris užim
tiesiems kraštams pats savo 
1941 m. liepos 21d. pagrindine 
instrukcija nurodė, kad jam pro
tek tora to forma a t rodant i 
tinkama pereiti į įjungimą Rei
cham Ši siekiama eiga bus jau 
karo metu veiksmingai aks-
tinama, įsteigiant savarankišką 
Reicho komisariatą. 

Savo išvedžiojimus sutrauksiu 
į šias galutines išvadas: 

1. Užimtos ios soviet inės 
erdvės politinio vadovavimo, 
adminis traci jos ir ūkio pa
grindiniai pr incipai bendra i 
ne ta ik in t in i Rytų k r a š t u i 
dėl jo visiškai ki toniškos tau
tinės, is tor inės , kul tūr inės ir 
ūkinės s t r u k t ū r o s . Reikia 
faktiškai išskirti Rytų kraštą 
nuo k i tų už imtų jų Rytų 
kraštų, kad b ū t ų galima šios 
erdvės sėkmingas vadovavi
mas ir va ldymas . 

2. Rytų ministerijos ir Rei
cho komisaro Rytų kraš tui , 
kaip genera l in ių komisarų 
priežiūros įstaigos, veikla yra 
nebeto leruot ina ir pr iveda 
prie daugel io nebeišspren-
džiamų ginčų. Reikia pa
naikinti vieną instituciją. 

3. T e r i t o r i n i u požvilgiu 
vokiečių Reicho interesams 
reikalingą antsr i t inį gene
ralinių sričių apjungimą gali 
vykdyti tik k r a š t e veikianti 

vy r i aus i a Reicho įstaiga. 
Todėl Reicho komisariatas 
privalo pasilikti. 

J e i dėl s v a r b i ų pr ie
žasčių šiuo metu nebūtų 
galima pakeisti dabar t inės 
administracinės s t ruktūros , 
tai, mažiausiai Rytų minis
teriją apribojus politinio va
dovybės štabo uždaviniais, o 
ki tas jos gausias kompe
tencijas atidavus Reicho mi
nisterijoms ir Reicho komisa
rui, Rytų krašto komisariato 
smogiamoji ga l ia žymiai 
pakiltų. 

Baigdamas norėčiau, Mano 
Fuehreri, aiškiai patikinti, kad 
aš pateikiu savo samprotavimus 
ir siūlymus, vadovaudamasis 
tik savo įsipareigojimo jausmais 
Tamstai, Mano Fuehreri, ir 
Tamstos man patikėtais didžiais 
ir vienkartiniais uždaviniais. 

Lig šio! buvo mano pasididžia
vimas, laisvomis rankomis 
formuojant Rytų krašte politinę 
ateitį, pasiekti, kad čia karo 
metu viešpatavo rimtis ir 
tvarka, kaip vargu jau buvo 
kurioje kitoje užimtoje srityje, 
ir, be to, tautos parodė žymių 
pastangų (rezultatų) ginklo 
kovoje ir karo pramonėje. Esu 
įsitikinęs, kad šiems laimėji
mams bus labiausiai pakenkta, 
jei iš Rytų krašto struktūros 
vokiškosios vadovybės ir 
administracijos nebus pašalin
tos mano nurodytos ydos. Nėra 
abejonės, kad kiekvienas kitas 
mano vietoje po tos pačios patir
ties turėtų tą patį pasakyti. 

Dar kartą norėčiau išsamiai 
pabrėžti , kad šis žingsnis 
daromas ne dėl mano asmens ar 
mano, kaip Reicho komisaro, 
vietos, bet išimtinai tik, kad 
Reicho komisariato sėkmingam 
darbui būtų sudarytos reika
lingos sąlygos, pašalinti or
ganizaciniai kliuviniai ir tuo 
būdu patarnauta Reicho 
interesams. 

Heil Mano Fuehreri! 
Jums ištikimas 

Heinrich Lohse. 
(Šaltinis: National Archives 

microcopy Nr. 454, roll 15). 

Dangus visada bus pigus pir
kinys, kiek jis bekaštuotų. 

Anonimas 

Yra gundymų žaltys žmoguje, 
tai jo pilvas, linkęs į apsirijimą. 
Jis gundo, pasiduoda ir baudžia. 

V. Hugo 

AKMENYS 
AKMENĖLIAI 

AUDRONĖ O. B. 

11 
Manasis pabūna dabar kiek jo namų programa 

leidžia. O tai — jis tik du kartus dabar valgo paroje 
ir dabar jau apie 4 vai, tai jam tikrai laikas užkasti, 
kai tebuvo valgęs tik pusryčius. Džiaugiasi, kad jam 
tikrai užtenka dviejų kartų, kad valgąs labai sveikai-
viską ir net daržoves. O prigamintų patiekalų ir nepri
gamintų yra ledinėje šaldytuvo dalyje pakankamai. Jis 
sąžiningai viską valgo ir viską randa. Tikrai, tikrai. 
rūpintis nereikia. 

Patikiu, tik vis galvoju, kad du kartus valgyti ne
gerai, geriau tris. 

Atvažiuoja jis vėl pavakare apsitvarkęs namų 
reikaluose, vis pasikeisdamas kita apranga ir marški
niais, suderindamas spalvas ir su vasarinėm kelnėm 
ir viskuo taip skoningai susitvarkęs, kad atsidžiaugti 
negali. Būdama viena gėriuosi ramybe ir poilsingumu 
šią paskutinę popietę ligoninėje. Dieve, te niekuomet 
daugiau nereikia... 

Užbėgdama, kuri slaugė pasiteirauja, ar aš nenorin
ti televizijos žiūrėti ar man vienai nenuobodu vis lyg 
su užuojauta. 

— O ne, mergužėlės, tai tikra palaima! — norėčiau 
tarti joms iš gilumos suskaudėto mano kūnelio, bet 
teatsakau, kad man taip gerai ir nieko netrūksta Jau 

galiu kokia viena paslaptimi daugiau ir rožinio sukal
bėti šiandien, nors ir su pertraukom. 

— Dievuli, tikiu suprasi mane, kai aš užmirštu ir 
ką kalbu vis kokiam skaudulyje. Ačiū tau už malones, 
kuriomis iki šiol mane išlaikei ir apsupai. Ačiū tau, 
gerasis Tėve. Neapleisk mūsų visų ir toliau! 

Vakare manasis pabūna ilgai ilgai mano palatos 
ramybėje. Abu geroką valandą kalbamės apie viską — 
eilinius, nesudėtingus, žmoniškus žodžius, kaip seniai 
seniai gyvenimo pavasariuose... Jis turi patogia kėdę, 
aš taip pat. Gera paskutinio vakaro ramybė šventiš
kai ir taip jaukiai nuteikia. Rytoj jau namo. 

Manasis jau pradeda jaudintis dėl parsivežimo: 
kuriuo laiku, koks atsiskaitymas ir visa jo didelė 
atsakomybė jam rūpi. 

— Tikėkimės, kad bus taip kaip Vandai — gal 
kokią 3 valandą ir dėl to nesijaudinkime. At
siskaitymas paprastas. Jau ne kartą jį atlikome tau 
ar man. Tokia mano dabartinė savijauta. 

Ateina naujas rytas ir nauja diena. Paskutinė tame 
skausmingos lovos pasaulėlyje, kuri buvo tokia didelė 
sopulių našta. Vis prisimena sesers žodžiai laiške iš 
Lietuvos. Ji pati, suvarginta ligų, būdama pernai kelis 
mėnesius ligoninėje, mačiusi ir tulžies ligones po 
operacijos. 

— Sesule, tai labai sunki operacija. Labai sunki. 
— rašiusi ji man po mano skausmingos tulžies atakos 
prieš pusmetį, kai aš jai apie tai parašiau. 

— Taip, sesyte, ji tikrai sunki, bet gal pamažu iš
tversiu. — norisi dabar pasakoti jai mintimis. 

Po anos atakos ir tyrimų ejo dienos, savaitės ir 
mėnesiai. Nusiraminau, kai sveikata atrodė visai gera 
Leidau sau galvoti, kad niekuomet nere ikės operuo 

tis — bus gera gera visuomet. Betgi sutikta kaimynėlė 
daktarė su vyru nuguodė kitaip. 

— Nereikia rizikuoti. Iš delsimo tik būna kompli
kacijos. Mačiau tavo akmenis — gerokas gumulas, dido
kas. Patariu nelaukti. Dr. V. yra ,.brilliant", pasakyk 
jam nuo manęs sveikinimus, kai nueisi susitarti. 

Edis, labai simpatingas jos vyrelis ir labai 
draugiškas žmogus, nepaguodė kitaip, nepasakė, kad 
nereikia — patarė sveikatos labui tuos akmenis išimti... 
Tai tau ir draugiškumas! — galvojau sau nuliūdusi. 

Daktarė dar buvo užsukusi apsilankyti — tą patį 
pakartojo išeidama, pasikalbėjusi apie šį bei tą, apie 
jos greitą kelionę į Olandiją, kur vežasi ir vieną sūnų 
su šeima. 

Telefonu tariamės su mūsų sūnum, kuris dau
giausia žino apie tai. Jis, mielas širdelė, sako nesijau
dinti ir neskubėti, betgi... taip gražiai nuraminus 
priduria, kad akmenys patys neišnyksta. Dieta juos 
galima ilgai kontroliuoti. Taip buvę jo kolegos žmonai. 
Ilgai su jais buvusi, dieta padėjo numesti net 50 svarų 
ir. tik ištikus apendicito reikalui, atliko viską kartu, 
dabar ji jau vėl susigrąžinusi visus 50 svarų ir dėl to 
nesidžiaugia. 

Taip laimingai sau gyvavau toliau. Pažįstamos, geros 
žinovės, ragino operuotis, nes anai vienai buvę taip, 
o tai kitai dar kitaip... Nelaukti komplikacijų! 
Nelaukiau, bet jaučiausi gerai su sava dieta ir, tik 
retkarčiais kiek sušlubuojant virškinimo reikalams, 
išsilaikiau iki beveik pusės metų, kai vėl skilvyje, 
atrodė, prasidėjo netvarka. Netgi temperatūra 
nedidelė. 

(Rus daugiau^ 
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CHICAGOS 
PIETVAKARIŲ 

LIETUVIŲ 
LAIKINOJI 
PASTOGĖ 

J A D V Y G A D A M U Š I E N Ė 

CLASSIFIED GUIDE 

Pr ieš a š t u o n e r i u s m e t u s 
dešimties lietuviškų šeimų su
tar imu buvo nupirktas gražus 
žemės plotas Letnonte. piet
vakarių pusėje nuo Chicagos. 
Bet ne plikas žemės plotas, ne. 
Senas ąžuolynas ir žaliuojan
čiais spygliuočiais ir įvairiarū
šiais krūmais apsuptas labai iš
taigingas pastatas. Keturi akrai 
šios žemės su dviejų aukštų pa
statu, kurį lengvai galima pava
dinti ir pilaite, naujų savininkų 
sutar imu atiduota kaip dovana 
a t e i t i n i n k ų organizac i ja i . 
Padovanota be jokiu įsiparei
gojimų savininkams, tik prisi
i m a n t v i sus šios dovanos 
išlaikymo ir išsilaikymo ūki
nius ir finansinius rūpesčius ir 
atsakomybę. 

Neminėsiu čia nei vienos tų 
nepaprastų geradariu pavardžių 
(nors jie iki vieno verti didelės 
pagarbos Ir dar didesnės pa
dėkos, bet tam reikalinga būtų 
atskiro straipsnio), neminėsiu 
nei tu. per aštuonerius metus 
dirbusių ir nešusių Ateitininkų 
namų rūpesčius savo kadencijos 
metu Ateinininkų namų valdy
boje. Svarbiausias uždavinys šio 
rašinio supažindinti visuomenę 
su šių namų atliekamais patar
n a v i m a i s Chicagos pietva
kariuose ir net šiaurės vaka
ruose gyvenančių l i e tuv ių 
reikalams, supažindinti su tų 
namu teikiamu patarnavimu ir 
išsilaikymo rūpesčiais ir pa
prašyti visuomenės vienkar
t inės finansinės paramos, šiuo 
me tu vykdomiems didel io 
reikalingumo darbams. 

J a u nuo pat Ate i t in inkų 
namų gyvavimo pradžios čia 
vyksta .Judėjimas". Posėdžiai, 
susirinkimai, jaunuomenei kur
sai at-kų rengiami, žinoma, už 
labai nedidelį naudojimosi 
mokestį padengti tik švaros, 
elektros ir gazo išlaidas. Pra
džioje šiais namais daugiausiai 
naudojosi ateitininkai, bet. lai
kui bėgant ir didėjant lietu
viškom šeimom šioje Chicagos 
pietvakarių pusėje ir neturint 
pastogės kad ir nedideliam 
lietuviškų organizacijų ..susibė 
gimui". Ateitininkų namai ati
darė duris visiems, kurie tik 
norėjo ir jautė reikalą pasinau
doti šių namų patalpų pa
togumu ir plačia aplinka. 

Taip čia pradėtas patalpų nuo
mavimas gimtadienių, merg
vakariu, krikštynų pokyliams, 
tik didelėms lietuviškoms vestu
vėms Ateitininkų namų salė per 
maža (ja pasinaudoja kartais ir 
amerikiečiai1. Čia vyksta Naujų 
Metų su t ik imai , vedybinių 
sukakčių paminėjimai, kai kada 
meno parodėlės ir kasmet pava 
sarį įvyksta pr iešvelykinės 
rekolekcijos apy l inkės lie
tuviams. 

Vasaros metu a te i t in inku 
namų ąžuolynas ir pievos prisi
pildo sekmadienia is pikni-
kautojais. Čia vyksta kasmet ir 
didysis Dainavos stovyklavietei 
paremti karnavalas. O sąlygos 
piknikams čia labai patogios. 

Bet tai dar ne viskas. Sių 
namų pastogėje prisiglaudė ir 
pats Dievas. Nesant šioje piet
vakarinėje Chicagos užmiesčio 
dalyje lietuviškos p apijos, o 
gyventojams trokštant lietuviš
ko žodžio šv Mišių aukoje. Atei
tininkų namuose lietuvių Jėzui
tų globojama pradėjo veikti 
maža lietuviška „parapija". 
Pradėjo ji savo gyvenimą jau be
veik prieš penkerius metus. 

Pradžioje ke ler ius metus šv. Mi
šios buvo la ikomos t ik vieną 
kartą į mėnes į , vėl iau j a u išsi
rūpinta ir dvejų šv. Mišių per 
mėnesį. Šiuo m e t u jau daug iau 
kaip metai šv. Mišios vyksta kas 
sekmadienį. Parapiečių skaičius 
šioje „Vargo bažny tė l ė j e" vis 
didėja. Tu rė t i savo nuosavus 
maldos n a m u s s u visomis para
pinėmis t e i s ėmi s yra visų šią 
bažnytėlę lankančių didžiausias 
t roškimas . Bet to dar iki šiol 
neturint . Ate i t in inkų namai šią 
l a i k i n a i u ž s i d ė t ą funkc i j ą 
atlieka pas igėrė t inai gerai . Visu 
šios n i e k u r ne inkorporuo tos 
„parapi jos" rūpesč iu gyvena 
Lemonto LB specia lus komi
tetas , s u d a r y t a s iš šv. Mišias 
l ankanč ių l i e t u v i š k ų še imų 
narių. 

Čia labai g y v a s ir socialinis 
b e n d r a v i m a s . K i e k v i e n ą 
sekmadienį tuoj po šv. Mišių 
visi dalyviai r e n k a s i į apa t inę 
namų sa lę . k u r jų l auk ia kava 
ir pyragai , to pa t i es komiteto 
paruošti . Čia t ė v a i ir t ėvuka i 
dalinasi a s m e n i n i a i s ir bend
ruomeninia is rūpesč ia i s , o jau
nųjų šeimų prieauglis (kurio čia 
apstui, i š t ve rminga i išsi laikęs 
šv. Mišių r imtyje , čia j a u duoda 
sau valia ga rs ia i re ikšt is . Po 
t rumpų užkandė l ių kai kur ie 
renkasi k n y g y n a n Sv. Rašto 
a i š k i n i m u i s i i r s k a i t y m u i , 
kur iam vadovauja šios „pa
rapijos" k u n i g a s L. Zaremba 
( a n k s č i a u č i a y r a g r a ž i a i 
talkinęs ir kun igas J. Kidykas*. 

Tai toks bendras vaizdas Atei
t ininkų n a m ų pastogėje vyks
tančio gyvenimo ir tų namų tar
nybos v i s u o m e n i n i a m s mūsų 
tautos r e i k a l a m s . O t a s gyve
nimas š i ame Chicagos piet 
vakarių k a m p e pi lnas gražios 
l ie tuviškos a t e i t i e s , nes čia 
jaunų l i e tuv i škų šeimų yra jau 
nemažai ir j o s , ieškodamos 
ta rpusavio kon t ak to , r anda jį 
šios pe re inamos ios parapijos 
prieglobstyje Ate i t in inkų namų 
pastogėje. Čia j aunos ios šeimos 
na tū ra l i a i bu r i a s i į l ietuvišką 
bendruomenę , o jų va ika i čia 
randa s ekmad ien in ių draugų 
būrį, k u r i s bičiul iaujasi kalbė
dami t ik l ie tuviškai . 

Bet... kaip asmeninių privačių 
namų geras stovis neateina vien 
tik iš Dievo malonės, bet visi pa
taisymai, pagerinimai reikalau
ja ir didesnių finansinių išlaidų, 
t a i p ir A t e i t i n i n k ų n a m a i 
negyvena vien t ik iš Dievo 
m a l o n ė s ( n o r s k a r t a i s j a u 
atrodo, kad beveik ta ip yra, nes 
įeigos m e n k o s , visuomenei pa 
t a r n a v i m a i n e m a ž i . b e t 
kiauram stogui pataisyt i , keliui 
p r a v e s t i , k a n a l i z a c i j a i su
t v a r k y t i p i n i g ų n ė r a . B e t 
pastogė stovi i r negriūva). 

Kad tos esamos sąlygos galėtu 
dar ilgiau t a r n a u t i visuomenei, 
namai buvo reikalingi specialių 
pataisymų. P a t s pas ta tas senas. 
Jo p rak iu ręs s togas a rdė salės 
vieną s ieną ir lubas ir, žinoma, 
kėlė ne t pavojų lankytojų sau
gumui. D a r b a s turėjo būt i sku
biai a t l i k t a s . 

Ki tas s k u b u s da rbas buvo 
įvykdytas p r i e š mėnesį — t a i 
naujo kelio p raved imas . Per
kant š ia vietovę buvo sudary ta 
su tar t i s su St . Vincent De Paul 
seminarijos vadovybe dėl j ų 
kel io n a u d o j i m o j ų ž e m ė s 
nuosavybėje pas iek t i Ateiti
ninkų n a m u s . S u t a r t i s dėl j ų 
kelio naudoj imo baigėsi j a u 

prieš dvejus metus. Seminarijos 
vadovybė pakartot inai ragino 
susi tvarkyt i savo kelio pra-
vedimą. kas prieš mėnesį ir 
buvo padaryta. Su keliu, praves
tu į Atei t ininkų namus nuo Ar
cher g-vės, buvo išlietas plotas 
ir automobil iams pastatyti . 

Iš trijų didelio reikalingumo 
darbų du a t l ik t i , o trečias — 
kanalizacijos pri jungimas prie 
Chicagos Metropolitan District 
linijos —jau pora metų užtęstas 
dėl lėšų stokos, turi greitu laiku 
būti įvykdytas, nes, jo šiemet 
ne įvykdž ius , bus p r a r a s t a s 
le id imas ir įmokėti pinigai 
miestui . 

Stogas, kelias ir kanalizacios 
prijungimas pareikalaus 45,000 
dol. lėšų. Atei t ininkų namų 
valdybos pirmininkas inž. A. 
Pargauskas , kuris praleidžia 
va landų va landas (neapmo
kamas) , vykdant šių darbų 
priežiūrą, su dideliu rūpesčiu 
laukia visuomenės dėmesio ir 
konkrečios finansinės paramos 
skolai išlyginti. Be šių darbų 
įvykdymo Ateitininkų namams 
būtų tekę išgyventi daug sunku
mu, bet t ikimasi , kad visuo
menė, naudodamasi šių namų 
pastoge, įvertins tuos rūpesčius 
ir a t l ik tus darbus ir ateis su 
konkrečia pa rama šiai laikinai 
lietuviškos šeimos pastogei. 

Visi mes esame varginami 
aukų prašymais , lyg tie pinigai 
augte augtų kiekvieno lietuvio 
darže. Daugelis dar augina 
šeimas, gyvena iš mėnesinio už
darbio ir dar santaupų stoka 
gyvena, bet jau yra įpareigojami 
remti visas institucijas ir visus 
užmojus l ie tuvybei la ikyt i . 
Reikia ar nereikia, pasirinkimo 
lyg ir nėra, t ik duok. Nevysty
siu toliau, bet noriu atkreipti 
dėmesį į tai , kad reikia, kaip 
amerikiečiai sako. jausti reikalų 

Knyga , laimėjusi 1986 metu 
Lietuvių rašytojų draugijos 

l i t e r a tū ro s premiją 

ANTANAS VAIČIULAITIS 

VIDURNAKTIS 
PRIE 

ŠEIMENOS 

;.'.**MWAH.'TOH 
Ateitininkų namai Lerrvunte 

. .priority". Šiuo metu Atei
tininkų namai atlieka realia pa 
slaugą ir daro konkretų pa 
tarnavimą pietvakarių lietuviš
kai bendruomenei, todėl tėvams 
ir tėvukams, kurių vaikai ir vai
kaičiai auga po šia pastoge 
l ietuviškai ateičiai, pa rama jos 
darbu išlaidoms paremti turėtų 
būti viena įš tų „priorities". 
Todėl ir prašoma, jei duodamos 
sąlygos įvertinamos, padėkite 
šiai pastogei išlipti iš termi
nuotų skolų, pasiunčiant savo 

auką šiemetinių darbų vajaus 
iždininkei dr. A. Juozevičienei 
(9650 So. Komensky, O a k 
Lawn, UI. 60453. Aukos atlei
dž i amos nuo t a k s ų Nr . 
36-3049403). 

Garbingai elgiantis, galima 
išgelbėti net ir tokį žmogų, 
kur iame Dievo paveikslas jau 
beveik užgesęs. 

F. Dostojevskį 

ATEITIES LITERATŪROS FONDAS 

Klasikiniu novelių ir apsakymų 
naujausia Antano Vaičiulaičio 
knyga — prasmingiausia dovana 
sau ir kitiems švenčiu ir kitomis 
progomis. Knygos kaina 7 dol 
Leidinys gaunamas ir „Drauge" 
Užsisakant jį čia paštu, su per
siuntimu mokama 8 dol. 50 
centu. Ulinois gyventojai moka 
9 dol. 5 centus. 

| STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 VV. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

SUPER BONNEVILLE 
B O N A M Z A SEPT24-28th 

PLŪS S700 Cash back 
. _ • • • - o r 

£ Į 1 ^ \ » =1.9% Apr financing 

BOMNEVtlLE 
Thealln?* ĮKUII ivheel-drin Bontu i B - standardfeaturesincludetmr 
condiin"!>nų. fuiryv. datuomattc rransmisston. a respoftsrre I.Slker 

cmiitn'. Litui femt wkceiindependent front arui reta stispen&o*. 

Photos of Pope's Visit to 
The United States Avai lable 
From The Associated Press 

Pope John Paul II Visits America! A package of five dramatic color 
photographs of the historic visit are available from The Associated 
Press. These dramatic 8 x 10 quality photos can be purchased 
through The Ohsen cr at the low cost of only $29.95. The five photos 
are very suitable for framing. They capture all tho emotion and excite-
ment of the visit. Send for this memorable package of photos today 
by using the attached coupon. Order today. 

POPE JOHN PAUL II VISIT 
The OBSKRVER 
c/o The Associated Press 
50 Rockefeller Plaza 
New York. N.Y. 10020 

Enclosed is $ Please send me sets of 
photos of Pope John Paul I l s visit to the United States at 
$29.95 each. 

NAME: 

i ADDRESS: 

| CITY: 

I 
STATE ZIP CODE. 

PWs* make ch«ck or money ord*r poynbl* to 
The AiMociated P r « s 

HELP WANTED 

NOvV HIRING!!! 
FULL & PART TIME 

LUBE TECH & MECHANIC 
SOOPER TUNE & BRAKES 
4635 W. 63rd St., Oicago 

284-8100 
MUŠT SPEAK FLUENT ENGLISH 

SIUVĖJA 
PILNAM LAIKUI 

Ieškoma patyrus: siuvėja dirbti dienomis ant 
..overlock & straightstich" mašinų. 
Skambinti 

648-5505 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 376-5996 

10% — 20°'o — 30% pigiau mokėsit \a 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chicr"os miesto leidimą Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greita:, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RENT 

IMMEOIATE OCCUPANCY 
2 bedrooms, 2nd floor, clean. all 
Utilities Adults only. Vicinity 45th & 
Washtenaw. Call 

847-3677 

AUSIM irlUUUI 

ANATOLIJUS KAIRYS 

Naujas tautiniais metmenimis religi
niais ataudais poezijos rinkinys Lietu
vos Krikšto sukakčiai atžymėti. 

Knyga gauname DRAUGE. Kaina 
— S5.00. su persiuntimu — $6.25 — 
'llinois gyventojai moka $6.65. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.9' 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

B MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

ATIDARI APŽIŪRĖJIMUI 
sekmadienį 1 • 4 v. p.p. 

6305 S. Nashville — Liuksus 2 mieg. 
kamb kondo: nauja 23 i prausykla; ąžuoli
niai kabinetai; 5 namų apyv daiktai; gazo 
šiluma ir centralinis vėsintuvas; balkonas; 
bute skalbykla; pas'dėjimui skiepe kamb 
Puiki vieta — tiktai 1 blokas į Jevvel. vais
tinę, daktarą, banką, restoraną ir kepyklą. 
CTA sustoja priekyje. Patogus ir etegentiš-
kas Paskubėkite pamatyti. 

3611 W.60 PI. — 7 kamb ir 4 dideli 
miegam, sav.; moderni virtuvė mamai; per
taisyta prausykla; 2 auto garažas; 3 kamb. 
butas pajamoms arba giminingai šeimai; 
St. Niek parapijoje; daug priedų — skubiai 
teiraukitės dabar 

3631 W. 65 St. — 1Vi aukšto namas prie 
65-tos ir Lavvndale geroje apylinkėje namai: 
5 kamb ir 2 mieg. 1-mam aukšte su gražia 
kabinetų virtuve ir moderniška prausykla. 
3 kamb butas viršuj giminingai šeimai ar
ba pajamoms; 'štisas skiepas; alum. papuo
šimas; naujas stogas ir elektra; centrinis 
vėsintuvas; 2 auto su atidarymu garažas; 
daug priedų — 65-ta ir Lavvndale. Apžiūrė
kite dabar! » 

3546 W. 63 PI. — 7 kamb. mū
rinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, 
pušim apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb didelis vaikams 
žaisti kiemas. 2 auto garažas, naujas šild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lavvndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos. 
Paskubėkite - skambinkite dabar. 

No. 913 — 55 ir Kedzie 10 butų pelną 
duodantis mūrinis namas: 6 — 1 mieg., 2 
— 2 mieg. ir 2 — 3 mieg. bulai; nauji žie
miniai langai ir verandos; pertaisytos 
prausyklos; nauji kilimai — $40.000 paja
mų. Yra skalbykla su pinigais vartojamomis 
skalb. mašinomis. Visi butai išnuomoti. 
Skambinkite dabar. 

No. 934 - 67 Ir Lavvndale: 2 butų. 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute: moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui: atskiras 
apšildymas: nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2V2 auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45.900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

No. 938 — 63 & St. Louis: 2 butų mūri
nis namas su 6 kamb. ir 3 mieg. kiekvienam 
bute: didelis sklypas su šoniniu įvažiavimu 
į 2 auto garžą turintį tepalui duobę; ištisas 
skiepas su virtuve sav.: daugelis gėlių ir 
priedų — 63-čia ir St. Louis. Skambinkite 
dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai . jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

OMs, KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbettef Mayer dėl sąžiningo patar-* 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo., 

Arti 83 Ir Pulaski — 3 mieg. mūrinis 
namas: formalus valgomasis; užbaig
tas skiepas; centralinis oro vėsintuvas; 
2 auto garažas — žema 70's. 

KENNEDY S DERBY R.E. 
735-8026 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

A.A. M A R I J A 
S L A V I N S K I E N Ė 

Š.m. rugpjūčio 25 d. Marija 
S lav insk ienė , a tos togaudama 
Monticello, New Yorke, žuvo 
automobilio nelaimėje. Buvo pa
šarvota M. Šal inskienės koply
čioje. Ats i sve ik in imas įvyko 
rugpjūčio 27 d. Maldas at l iko 
kun . V y t a u t a s P ik tu rna . Atsi
sveikinimo kalbas pasakė velio-

• nės d r a u g a i dr. Juozas Kazi
mieras ir E lena Damijonaitienė. 
Rugpjūčio 28 d. po gedulingų 
pamaldų Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje buvo n u l y d ė t a į 
Cypress Hi l l s kapines ir palai
dota ša l ia vyro dr. Vytau to 
Slavinsko, mirusio 1979 metais. 
A. a. Mar i ja Slavinskienė buvo 
ak tyvi J u n o Beach „Dainos " 
choro da lyvė . 

A.A. KAZIMIERA ŽIBIENĖ 

Rugpjūčio 29 d. širdies smūgio 
iš t ikta mirė Kazimiera Žibienė. 
Buvo nuvykus i į St . Peters-

T autinių šokių 
vadovams 

Kaip anksčiau jau buvome mi
nėję, sus i t ik imą su vadovais ir 
j i e m s k u r s u s ruoš i ame Ha
miltone š.m. lapkričio 26-29 die
nomis . K a i p gal ima greičiau 
p r a n e š k i t e ap ie savo daly
vavimą, nes svarbu žmonių 
skaič ius dėl nakvynių ir mais
to. K u r s a i vyks J aun imo centre 
Hami l tone . N u m a t y t a s apsi
stojimui viešbutis y ra t ik vienas 
blokas nuo Jaunimo centro. Vie
n a m asmeniui iš grupės maistas 
ir viešbutis bus apmokėtas. Kit i 
a smenys t u r ė s patys savo išlai
das padeng t i . Nuo to , kiek kur
suose dalyvaus žmonių, priklau
sys viešbučio ir mais to kainos . 
Labai svarbu kuo greičiau žinoti 
dalyvaujančiųjų skaičių, nes iš 
anks to r e ik i a užsakyt i v ie tas 
viešbuty. 

B ū t ų gera i , jei , a tvaž iuodami 
į k u r s u s , b ū t u m ė t e j a u susipa
žinę su aprašy ta i s šokiais ir 
t u r ė t u m ė t e pasižymėję savo 
n e a i š k u m u s . Je i t u r i t e video 
apa ra tus , atsivežkite, bus proga 
pas idary t i video juos tas . 

Registracija prasidės lapkričio 
26 d. 6 va i . v. J a u n i m o centre, , 
58 D u n d u r n St. N . In tensyvus 
da rbas 27 ir 28 d. Užbaig imas 
lapkričio 29 d. Apie dalyvavimą 
p raneš t i R. J . Karas ie jams iki 
š.m. spalio 15 d.: 2364 Adeną Cr. 
Mississauga, Ont. L5A I R I , tel . 
416-279-9079. At sk rendan tys į 
Toronto L. Pearson aerodromą, 
p r a n e š k i t e m u m s la iką ir skry
džio numer į . J u m s bus parū
p i n t a t ranspor taci ja į viešbutį. 

L a u k s i m e greito jūsų atsaky
mo — 

VIII taut . š o k i ų š v e n t ė s 
m e n i n ė s da l i e s v a d o v a i 

burgą aplankyti savo vyro, 
kur iam ten buvo daroma ligoni
nėje operacija. Rugsėjo 5 d. St. 
Paul of the Cross bažnyčioje 
užjos sielą klebonas kun. Alex 
Paul atnašavo šv. Mišias ir 
pasakė gražų pamokslą. Sol. 
O n a J a m e i k i e n ė - B l a n d y t ė 
gražiai giedojo giesmes. Velio
nės kūnas buvo sudegintas. 

A.A. ANTANAS G A R M U S 

Rugpjūčio 30 d. širdies smūgio 
iš t iktas mirė dip. teis. Antanas 
Garmus , sulaukęs 81 metų 
amžiaus. Velionis visą laiką 
buvo sveikas. Labai mėgo jūroj 
maudytis . Ir mirt ies dieną su 
žmona Verute t e n buvo išvykę. 
Tik nakties metu pajuto krūti
nės skausmus. Nuvežtas į ligo
ninę po antros širdies atakos jau 
nebebuvo atgaivintas. 

Lietuvoje velionis buvo baigęs 
aukštąjį mokslą — Vytauto 
Didžiojo universi tete te is ių 
fakultetą ir buvo paskirtas no
taru. Rugsėjo 1 d. T. Price koply
čioje įvyko su velioniu atsi
sveikinimas. Maldas atliko kun. 
P. Vesley. Atsisveikinimo kalbą 
pasakė Algis Augūnas LB var
du, Stasys Balčiūnas Lietuvių 
p e n s i n i n k ų k l u b o , H a l i n a 
Zitkuvienė Balfo ir Antanas Ur
b o n a s d raugų va rdu . Sol. 
Jameikienė gražiai giedojo gies
mes. Rugsėjo 2 d. St. Paul of the 
Cross bažnyčioje už velionio 
sielą gedulingas šv. Mišias 
atnašavo klebonas kan. Alex 
Paul ir pasakė prasmingą, 
g r ažų pamoks lą . Sol. O. 
J ame ik i enė g raž ia i giedojo 
giesmes. Po pamaldų buvo nuly
dėtas, pasukant iš kelio pro jo il
gai gyventus namus , į lietuvių 
k a p i n e s . K a p i n ė s e m a l d a s 
a t l i k o kun. P a u l Ves l ey . 
Atsisveikinimo kalbas pasakė 
Povilas Mikšys Lietuvių tei
sininkų draugijos vardu, Jonas 
Mildažis draugų vardu ir kana
dietis velionio švogeris Adolfas 
Še t ikas šeimos vardu. Sol. 
Jameikienei vadovaujant, visi 
pagiedojo Marija, Marija ir 
Lietuvos himną. Laidotuvėm 
gražiai vadovavo Jonas Joku-
bauskas . Dideliam nuliūdime 
liko žmona Veronika, Lietuvoje 
brolis Jurgis ir sesuo Regina. Po 
laidotuvių dalyviai buvo pa
vaišinti pietumis restorane. 

Mielas kolega Antanai , po il
gos ir garbingos kelionės šioje 

žemėje ilsėkis Viešpaties ramy
bėje, o miela Verute , prašau 
nustoti raudoti ir vėl ryžtingai 
eik, kaip judu ėjote, Lietuvos 
meilės ir jos laisvės keliu. 

P o v i l a s Mikšys 

St. Petersburg, Fla. 

BALFO S K Y R I A U S 
VEIKLA 

Su vėsesniu vėjelio pūstelėji
mu, lyg tie paukščiai , sugrįžta 
St. Petersburo gyventojai į sa
vo nuolatinius gyvenamuosius 
namus, kuriuos buvo palikę, 
bėgdami nuo vasaros karštų 
saulės spindulių. Be to, čia 
atvažiuoja daug žmonių iš JAV 
šiaurės ir Kanados, tai laikinieji 
St . Pe te rsburgo gyventojai , 
atvažiuoją čia žiemą praleisti. 
Čia pat raukia žiemai daug ir 
mūsų tautiečių. Tada judėji
mas mūsų kolonijoje pagyvėja: 
Lietuvių klubas sekmadieniais 
vos sutalpina svečius, o orga
nizacijos ruošia įvairius rengi
nius, tik paspėk bėgti į visus. 

Šį rudenį, atrodo, renginių se
zoną pradeda St. Petersburgo 
Balfo skyrius. Kaip paprastai, 
spalio mėnuo y ra skelbiamas 
Balfo šalpos mėnesiu. Pasišven
t ė l i a i Balfo a u k ų r inkė ja i 
aplankys spalio mėnesį lietuvių 
gyvenamus n a m u s ir paprašys 
aukos, ta ip reikalingos į vargą 
pa tekus iems l i e tuv iams ten 
tėvynėje ir plačiame pasaulyje. 
Be to, Lietuvių klube pietų 
metu 3 pirmuosius spalio mė
nesio sekmadienius taip pat bus 
renkamos aukos. 

Spalio 7 d. įvyksta Veteranų 
parko 4-ajame paviljone Balfo 
gegužinė. Svečiai bus pavaišinti 
skaniais pietumis ir galės kelias 
v a l a n d a s p r a l e i s t i t i k r a i 
g r a ž a u s p a r k o ap l inko je . 
Gegužinės pradžia 11 vai. ryto, 
pietūs 12:30 vai. 

Beje, lapkričio 4 d. St. Peters
burgo Lietuvių klubo salėje 
Balfas ruošia įdomų kultūrinį 
renginį — koncertą. Tai aukų 
rinkimo vajaus užbaigtuvės. Kon
certinę programos dalį atliks 
Chicagos solistai — Margarita ir 
Vaclovas Momkai . Laukiama, 
jog tautiečiai gausiai atsilankys 
į šį renginį, juo labiau, kad tai 
bus naujiena, nes Margari tą ir 
Vaclovą mes čia girdėsime 
pirmą kartą. Solistams akompa
nuos plačiai žinoma pianistė 
Margaret Douglas. Koncerto 
pradžia 5 vai. vakaro . Įėjimo 

auka 6 dol. Po koncerto visi bus 
pavaiš int i kavute ir pyragai
čiais. 

Tikimasi , kad mūsų kolonijos 
gyventojai įvertins St. Peters

burgo skyriaus Balfo veiklą, 
gausiai atsilankys į minėtus 
r e n g i n i u s ir šalpos darbą 
parems savo auka . 

St. Všk. 

DRAUGAS, penktadienis , 1987 m. rugsėjo mėn. 25 d. 

I 
Mylimai mamyte i 

A.tA. 
ANELEI M. KUZINSKIENEI 

mirus, jos sūnui k u n . J O N U I K U Z I N S K U I , Sv. 
Kazimiero Lietuvių k a p i n i ų d i rektor iu i , nuoši rdžią 
užuojautą re i šk iame. 

Šv. Kazimiero Lietuvių kapinių draugija 
ir 

Bendruomenės Pasauliečių komitetas 

K I N Ų S I M F O N I J A 
C H I C A G O J E 

Į J A V rugsėjo 20 d. a tvykęs 
Kinijos Simfoninis orkes t ras 
a p l a n k y s 24 mies tus ir duos 26 
koncertus . Bus ir Chicagoje. Or
kes t r e 100 muzikantų . 

P E R E I N A Į 
R E S P U B L I K O N U S 

Buvus iam demokratų veikėjui 
Edward Vrdolyak perėjus į 
respubl ikonus , jo bendr in inkas 
S a m u e l Ponayotovich, Illinois 
p a r l a m e n t o narys , taipgi pa
reiškė pereinąs į respublikonus. 

PASSBOOK 
SAVINGS 
fotatw«yto 

' • • • 

ft,4u4 

u a r t e r I y 

tae ut for 
utyfftt financing. 

AT 0UI 10W UTB 

TO U T V O K O I N C O M I 

INSURfO 

I ž e m ę n e p a s i s p y r ę s — 
dangaus nepasieksi . 

T. Žiūraitis 

Mutual Federal 
Savi rigs and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CMICAGO. I L L tOftOt 
PM«r K m n i u i k n , Pf%. T«l.: 847-7747 

• ) « « • MM.*M.f*! .*->« TlMC.t-t M t . t»& 

SERVING CHICAGOLAND SINCE IMS 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
šiais metais rugsėjo 22 d. po trumpos ligos mirė, sulaukęs 80 
m. amžiaus 

A.tA. 
JONAS GUMBARAGIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje. Ukmergėje. Amerikoje išgyven 36 m. 
Pasiliko dideliame skausme žmona Elizabeth (Ancseraus-

kaitė); dukra Rūta Abramikas, vyras Algimantas; sūnus 
Eimutis, žmona Judy; anūkėliai Mathew ir Ann; Lietuvoje 
sesuo Konstancija Stelionis su šeima ir mirusio brolio šeima 
bei kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Šv. Kazimiero seselių Marąuette Parko 
skyriaus rėmėjų draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 3 iki 9 v.v. Pet
kaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienj, rugsėjo 26 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duk t ė ir sūnus. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
Konstancija Buinevičienė 

(ČIUČELYTĖ) 

Gyveno Chicagoje, Palos Parko apylinkėje. 
Po sunkios ligos mirė 1987 m. rugsėjo 2 1 d . 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Panemunio valsč., 

Puodžialaukės kaime. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Zenonas su žmona 

Ona ir Algimantas su žmona Kleopatra; anūkai Rimantas, 
Gintas, Diana ir Aris; Lietuvoje broliai Petras ir Juozas su 
šeimomis; Kanadoje pusseserė Monika Obelienius su šeima 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas buvo pašarvotas ketvirtadienį nuo 6 iki 9:30 v.v. 
Palos Funeral Home koplyčioje. 11028 Southwest Highway. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 25 d. Už velionės 
sielą šv. Mišios bus atnašautos rugsėjo 25 d., 9 v. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Po Mišių bus nulydėta iš laidotuvių namų 
į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs su šeimomis ir Lietuvoje broliai su 
šeimomis. 

Laidotuvių direkt. 
974-4410. 

Steponas C. Lack ir Sūnus. Tel. 

Mūsų s e n a m ir b rang iam pr ie te l iu i , medicinos 
d a k t a r u i 

A.tA. 
STASIUI JASAIČIUI 

aple idus šią planetą, nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą 
DALIĄ ir sūnų J U R G Į su šeimomis, seserį ELENĄ 
s u vyru KĘSTUČIU VALIŪNUS ir k i t u s giminaičius 
b e i d r augus . 

Regina ir Raimundas Ošlapai 

M y l i m a m d r a u g u i 

A.tA. 
DR. STASIUI JASAIČIUI 

m i r u s , dukte r į DALIĄ, sūnų JURGI i r seserį ELE
N Ą V A L I U N I E N E s u šeimomis giliai užjaučiame. 

Veleckiai 

A.tA. 
APOLONIJAI PUŠINSKIENEI 

m i r u s , jos dukrą J U Z A F I N Ą ir VIKTORĄ ŠIMAI
Č I U S bei šeimos n a r i u s nuoširdžiai užjaučiame. 

Aleksandra Vidugirienė ir Vytautas su šeima 

A.tA. 
JUZĖ RIMKEVIČIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. rugsėjo 24 d., sulaukus 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Nijolė Buric. vyras 

Mike, anūkai Mindaugas ir Vytautas Grigaliūnai; dukterėčios 
ir brolvaikiai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo a.a. Jono Rimkevičiaus žmona. 
Kūnas pašarvotas penktadienį nuo 2 iki 9 v.v. Petkaus 

Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus duk tė su šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

M ū s ų b r a n g i a i buv . moky to ja i , 

A.tA. 
KOTRYNAI STEPONAITYTEI 

MARIJOŠIENEI 
m i r u s , jos v y r u i prof. V Y T A U T U I ir v i s iems š e i m o s 
n a r i a m s r e i š k i a m e š i rd ingą užuojautą . 

Buv. Šv. Kazimiero 

A. 
T. 
B. 
J. 
A. 
E. 
J. 
S. 
A. 

gimnazijos 7-tosios laidos mokinės: 

Balandaitė 
Liubavičiūtė-Volodkienė 
Lukštaitė-Kovienė 
Macvtė-Mačion ienė 
Miliušytė-Grinienė 
Požėlaitė-Kmitienė 
Tallat-Kelpšaitė-Giedrikienė 
Urbonaitė-Didžiulienė 
Venclauskaitė-Apeikienė 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 W e s t 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v „ C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 

9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

V A S A I T I S - B U T K U S 
I J U D O T U V I V DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. rugsėjo mėn. 25 d. 

x Kard. J . Bernardinas ce-
lebruos lapkričio 29 d. iškil
mingas Mišias Chicagos arki-
diecezijos katedroje ir pasakys 
pamokslą, švenčiant Lietuvos 
krikščionybės jubiliejų. Jung
tinis lietuvių choras giedos Alf. 
Mikulskio mišias ir lietuviškas 
jubiliejui skirtas giesmes. 

x Lietuvių Teisėms ginti 
fondo ta rybos posėdis buvo 
Chicagoje rugsėjo 12 d. Jame 
dalyvavo ir atstovai iš Cle-
velando dr. V. Stankus ir Vyt. 
Jokūbaitis. Išrinkta Lietuvių 
teisėms ginti fondo valdyba, o 
taryba dvejiems metams bus 
renkama dalyvaujant Vliko, LB 
ir Altos atstovams. 

x Kun . J o n a s J a n č i u s , 
MIC. iš Milvvaukee, \Visc.. buvo 
atvykęs į savo pusseserės 
Estelle Yanchus-Jančytės lai
dotuves, kurios buvo Petkaus 
Marųuette laidojimo koplyčioje. 
Po pamaldų Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
kūnas buvo nulydėtas į Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines. Nuliū
dime liko sesuo ir giminės. 

x Jėzui tų koplyčioje spalio 
25 d., sekmadienį. 3 vai. p.p. bus 
kun. Jono Borevičiaus. SJ. kuni
gystės 50-ties metų sukakties 
minėjimas koncelebruotomis šv. 
Mišiomis. Iniciatoriai kviečia 
šiame jubiliejuje dalyvauti, nes 
kun. J. Borevičius visam lie
tuviškam gyvenime yra labai 
uolus darbuotojas. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis suvažiavimas bus 
spalio 17 d. Lietuvių Tautiniuo
se namuose. Išvakarėse Altos 
būstinėje bus delegatų pabend
ravimas. Registracija prasidės 
8:30 vai. r., o 9:30 vai. prasidės 
suvažiavimo posėdžiai. Po su
važiavimo 7:30 vai. vak. ten pat 
bus vakarienė. 

x Istorikas Jonas Damaus
kas bus pagrindinio kalbėtojas, 
minint Tautos šventę rugsėjo 27 
d., sekmadienį, tuoj po sumos 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti ir norintieji galės 
užsimokėti LB apylinkės valdy
bai solidarumo mokestį. 

x „Pavasar io" Montrealio 
mergaičių choro koncertas bus 
rytoj, šeštadienį, rugsėjo 26 d.. 
7 v.v. Jaunimo centre. Bilietų 
kasa bus atidarą nuo 6 v.v. Vi
suomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti. Jos taip pat giedos 
sekmadienį, rugsėjo 27 d. per 
11:15 Mišias Tėvų Jėzuitu kop
lyčioje. 

'sk.) 

x ZARASIŠKIU KLUBO 
rudeninis piknikas įvyks š.m. 
rugsėjo mėn. 27 diena. 12:00 
vai . ŠAULIU NAMUOSE. 
Visi prašomi atsilankyti pasi
vaišinti, pasižmonėti ir pa
silinksminti. 

Valdyba 
(sk.) 

x Gerojo Ganytojo rude
ninis piknikas Cedar Lake. In
dianoje, ruošiamas rugsėjo 27 d. 
Visuomenė kviečiama ten džiu
giai praleisti sekmadieni, išban
dyti savo laimę loterijoje ir su
sipažinti su tos vietos reikalais. 
Kas tur i paaukoti loterijai 
fantų, skambinti 737-4148 arba 
778-5434. Ten ir registruojasi 
norintys vykti nuomojamu au
tobusu. Kelias: 94. autostrada į 
Indiana — 41 keliu Tndianapo-
lis Blvd.> į pietus iki Cedar Lake 
— ties šviesa 133 gatve į rytus, 
iki dešinėje pasirodo ežeras, po 
to pakrantes vaistinė 'John"s 
Pharmacy) — nuo jos Cline gat
vė į šiaure priveda prie Gerojo 
Ganytojo vartų. 

(sk.) 

x „Draugo" renginių komi
tetas, vadovaujamas Marijos 
Remienes, šį sekmadienį, rug
sėjo 27 d. 4 vai. p.p. Martiniąue 
pokylių salėje rengia banketą 
dienraščiui paremti. Atidarys 
pirm. Marija Remienė, visai 
programai vadovaus Maria 
Rudienė, sveikinimo kalbą 
pasakys Marijonų vienuolijos 
generalinis vyresnysis kun. 
Donaldas Petraitis iš Romos, 
meninę programą atliks akt. Vi
talis Žukauskas iš New Yorko. 
auką įteiks Lietuvių fondo tary
bos pirmininkas Povilas Kilius, 
banketą uždarys Marijonų vie
nuolijos provincijolas kun. Vik
toras Rimšelis. Šokiams gros 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. 

x Dalia ir žurn. Vladas 
Būtėnai atvyko iš VVashingtono 
į Chicagą ir žada dalyvauti 
„Draugo" bankete rugsėjo 27 d. 
Martiniąue restorane. Jie bus 
Chicagoje visą savaitę ir yra 
apsistoję pas sūnų Eugenijų 
Brighton Parke. Jis taip pat ža
dėjo aplankyti ir „Draugą". VI. 
Būtėnas jau kuris laikas dirba 
„Amerikos Balse" kaip žinių ir 
reportažų redaktorius. 

x Rugsėjo 30 d„ trečia
dienį, 4 vai. p.p. Seklyčioje bus 
pabendravimo popietė. Gros 
Povilo Kanto ir Kosto Rama
nausko orkestras. Bus užkan
džiai ir laimės šulinys. 

x Kun. dr. Valdemaras Cu-
k u r a s buvo profesorius 
Amhurst kolegijoje, vėliau kle
bonas Providence lietuvių pa
rapijoje, dabar yra kapelionas 
Putnamo seselių vienuolyne. 
Spalio 2-4 dienomis jis kalbės 
lietuvėms moterims Fullerton 
vienuolyno rekolekcijų na
muose. Galima dalyvauti vieną 
ar visas dienas. Informuotis pas 
A. Daugirdienę arba A. Prapuo-
lenytę. 

x A. a. J o n a s Mileliūnas 
per Steponą Karvelį paliko Tau
tos Fondui 2,000 dolerių. Visos 
aukos Tautos Fondui be jokios 
išimties eina Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Aukas geriau
siai įteikti per vietines Tautos 
Fondo atstovybes, nes tada su
taupoma daug laiko centrui 
New Yorke. 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės Švietimo taryba išsiun
tinėjo laiškus, prašydama aukų 
šviet imui, l i tuanis t inėms 
mokykloms, jaunimo knygų lei
dimui. Laiške primenami Lie
tuvių chartos žodžiai: „Mokykla 
yra tautinės dvasios židinys. 
Kiekvieno lietuvio kilniausioji 
pareiga tur i būti lietuviu 
mokyklos rėmėju". 

x Dr. Adolfas ir J advyga 
Damušiai iš Lockport. 111.. 
visuomenininkai, negalėdami 
dalyvauti ..Draugo" metiniame 
bankete, įteikė 30 dol. auką 
dienraščio s t ipr inimui. 
Nuoširdus ačiū. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R imas 
Stankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
x Vinco Bigelio obuolių so

de, 8646 VV. Kruger Rd.. Three 
Oaks, Mich. 49128 galite 
nusipirkt i žiemai skanių 
obuoliu, šviežios obuolių sunkos 
ir medaus. Iš Interstate 94 kelio 
4-A išvažiavime bus 12-tas ke
lias. Važiuoti į rytus iki Lake-
side Rd. Sukti kairėn ir važiuo
ti iki Kruger Rd. Sukti dešinėn 
ir už N mylios dešinėje pusėje 
bus obuolių sodas. Inform. 
tel. 616-756-9023. 

(sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

K; 
m 

JUE 
RAULIN. 

DANĮ 

Jūratė 
Irenos ir 
duktė, šis 

x P r a ė 
No t r e D 
South Ben 
kuotas 
Kraus vai 
Dedikacij 
europietis 
tarp Notr 
State un 
metu. dah 
Krause-K 
būriui. Li 
Lietuvos g 
za su žmoi 
čiūnas pa 
Piežos st 
informuoj; 
apie šią de 
universi t 
Amerikos 
gilius pėds 
drauge su 
tuviais d 
Kaune 
krepšinio 
tuvoje. 

x Vieš< 
No. Mich 
kad spalk 
p.p. bus : 
mecko pa 
cagos vieš 
tūriniam 
shington 
dalyvauti 

x Lem 
RES, išr 
rių butai 
su privač 
dušais b< 
vėsinimu 
Kartu ma 
lietuvišk 
kainos. Id 
ba bevait 
virti nusi 
pabendra 
suteikiar 
pavardę 
Skambin 

x MIA 
Noriu įl* 
MUS pr 
jau gyv« 
dar par 
butai, pi 
patogum 
saliono 
valgom? 
prausyk 
jos vir 
Metam 
aukštų r 
30 m. s< 
12,000 
daug li 
parkas 
prezidei 
Aušra. 
binkite 
WAL 
AUSR, 
Apt. 9 
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talba Vytautas Skuodis a.a. A. Maceinos minėjme rugsėjo 20 d. 
ninėjimo rengimo komiteto pirm. dr. A. Razma ir V. Skuodis. 

CHICAGOJE IR APN 

versity of California San Fran 
cisco D.D.S. laipsniu ir išlaikf 
valstybinius egzaminus, įgy 
dama teisę praktikuoti o 
dontologiją Californijos valsti 
joje. Dabar persikėlė gyvent 
Bostoną, kur taipogi išlaikė vie 
tinius odontologijos egzaminus 

RATE ELENA 
,'AITYTĖ - NAUJA 
TŲ GYDYTOJA 
Elena Raulinaitytė, 
Juliaus Raulinaičių 

ą vasarą baigė Uni-

ėjusį p e n k t a d i e n į 
Dame u n i v e r s i t e t e 
nd, Indiana, buvo dedi-

Edward , ,Moose" 
irdu naujas stadionas, 
ijos iškilmės įvyko 
ško futbolo rungtynių 
re Dame ir Michigan 
liversitetų puslaikio 
lyvaujant dideliam E. 
Kriaučiūno gerbėjų 
lietuviams atstovavo 
gen. konsulas V. Klei-
>na. E. Krause-Kriau-
asidžiaugė gražiu S. 
traipsniu „Drauge'", 
jant mūsų visuomenę 
edikaciją. Notre Dame 
te to istorijoje šis 
s lietuvis yra palikęs 
įsakus. 1935 metais jis 
a kitais Amerikos lie-
ialyvavo olimpiadoje 
ir prisidėjo prie 

) išpopuliarinimo Lie
soji biblioteka (425 
higan Ave.i praneša, 
io 13, 20 ir 27 d. 5 vai. 
rodomas Roberto Ze-

agamintas filmas Chi-
.̂šosios bibliotekos kul-

i centre. 78 E. Wa-
i St. Kviečiami visi 
:i. 

nonte, AMBER SHI- rate suskubę dalyvauti skai 
nuomojami 2 kamba- tuose ir ateitininkuose tbuv 
i ir pavieniai kambariai Los Angeles Vytauto Mačernį 
čiomis prausyklomis ir moksleivių kuopos pirmininkė 
>ei tualetais, šildymu, šoko tautinius šokius, dalyvav 
u ir elektros energija, lituanistiniuose kursuose, si 
aistas ir aprūpinimas iš draugėmis ikūrė mergaičr 
kos virtuvės. Žemos vokaline grupe „Aguonėlės", si 
dealu viengungiams ar- kuria pasirodė daugelyje Lo 
kėms poroms, kurioms Angeles lietuvių renginių, grt 
=;ibodo. Puošni seklyčia 
avimui. Informacija bus 
ma tik pasisakiusiems 

ir bent tel. numerį. 
riti 257-7484. 

'sk.) 
AMI BEACH, FL -
kurti LIETUVIŲ NA-
rie pat j ū r o s k r a n t o — 
ename 5 lietuviai. Yra 
rdavimui 5 studio — 
lilnai apstatyti su visais 
nais: didelis 15x14 pėdų 
) kambarys , mažas 
įasis virtuvė, rūbinė ir 
kla su vonia ir dušu, du-
rimui ir vėsintuvas. 

išlaikymas 250 dol.; 2 
mūrinis 20 butų namas, 
senumo Kaina 11.000 -
dol. Šiame rajone yra 

ietuvių. gražus naujas 
ir Marina. Kompanijos % 

mtas ir vedėjas Jonas P 
. Kas domitės, skam 
! ar rašykite: KREN-
CORP., c o JONAS 

LA, 220 Collins Ave. — 
> A, Miami Beach, FL 

tel. (305) 531-1760. 

Jūratė Elena Raulinaitytė. D.D.S 

Nuo pat kūdikystės šeimoje, 
vėliau šeštadieninėje lituanist 
nėję mokykloje pasižymėjo kai 
pavyzdingai gera mokinė, ta 
syklinga sūduvių tarme naud< 
janti turtinga lietuvių kalba 
žodyną. 

Studijas pradėjo UCLA, o ba 
gė University of California Sa 
Francisco bakalauro laipsniu i 
dantų higienos. Pora metų dii 
bo toje srityje, o vėliau įstojo 
odontologijos fakltetą. kurį šiai 
metais sėkmingai baigė. 

Gimnazijos ir studijų metu -K 

Procesija prie Nekalto Pi 

i 

'tieky iš kairės: dr. A. Šležas, 
N'uotr. Rūtos Musonytės 

IINKĖSE 
jo violončele, skambino pianinu. 

Persikėlus į San Francisco 
buvo tenykštės Lietuvių Bend
ruomenės sekretorė. Studijuo
dama odontologiją, laisvą laiką 
skyrė muzikai — dainavo San 
Francisco miesto parkų depar
tamento chore ir grojo violon
čele su kelioms kamerinės 
muzikos grupėmis. 1986 metais 
su pianiste Raimonda Apeikyte 
atliko muzikinę programą Los 
Angeles „Gražiniečių" sureng
toje poečių popietėje. 

Jaunai dantų gydytojai linki
me visokeriopos sėkmės. 

G. K. 

I 

NAUJAS SOLISTAS 

..Margučio" rengiamame 
muz. Stasio Šimkaus gimimo 
100 metų sukakties minėji-
me-koncerte spalio 4 d. Jaunimo 
centre pirmą kartą išgirsime 
daug žadantį dainininką sol. 
Algį Valiūną. Jis gimęs ir augęs 
Chicagoje. Gyvena Marquette 
Parke. Deja, iki šiol lietuviams 
nematytas — negirdėtas. 

Sol. Algis Valiūnas 

Algis Valiūnas yra pasiekęs 
aukšto išsilavinimo. Studijavo ir 
gavo mokslinius laipsnius Dart 
mouth College. Trinity Collegė. 
Cambridge universitete ir Chi-
cago universitete. Jo litera
tūriniai kūriniai, literatūros 
kritikos straipsniai ir kelionių 

IS 
ARGENTINi 

— A. a. Vlac 
metų amžiaus, 
Aires mieste 
Chacarita kap 
Aires. Liūdesyj 
Stasė Piežaitė Ju 
Antanas su šeir 

— Kristina 
Mičiūdaitė sui 
Horacio Gorae 
bazilikoje Buen 
t ina E. Mičiūd; 
sandro Artūro d 
tės proga gavo 
Pauliaus II palf 

— A. a. Emil 
V a r a n a u s k i e 
amžiaus, mirė 1 
seseles kazimie 
priklauso jos vi 
ses. Nilda V 
Velionės vyras 
1965 m. Paski 
buvo ligonė ir 
jama, bet anksč 
dirbo seselėms, 
seselės ir dr. J. 
Nuliūdime liko 
na Nilda Varan 
Paulina Sėmė 
mieste su šeir 

aprašymai spai 
Se\vanee Re vie 
tary" ir kituose 

Sol. Algis Vai 
stiprų, malonų I 
dijuoja dainavi 
Kraus. Yra da 
and Sullivan 
Opera Works ir i 
of Chicago past 

VAS/ 
STOVYK 

ATGA 

Darbo dien< 
gegužinė, Audi 
Užgirių namu 
Parke, užsibai 
tuvių vaikų va: 
trukusi per pu; 
Dalyvavo api 
amžiaus vaikų 
proga vyresnie 
mažiukus, o m 
vyresniuosius. 

Šokiams, dai 
mams pakaiton 
na Smieliaus 
St^lmokienė. F 
pravedė Audr< 
Sniegą Masiuli 
vyresnės merg, 
ryte bei Vai1 

Pasakas mažies 
Užgirytė, Nid 
Austė Vyganti 

Savo vaišina 
kams atidarė t 
nas Užgiriai (n 
eilės), Austė ir 
gantai. Nijolė 
girdai. Ramunę 

įsidėjimo parapijos bažnyčios. Šventinant jubiliejinį kryžių 
Nuotr. S. D 

'. 

ARTI IR TOLI 
OJE 

las Juška, 83 
mirė Buenos 

Pa la ido tas 
inėse Buenos 
e liko žmona 
iškienė ir sūnus 
na. 

E l i s a b e t h 
lūrė šeimą su 

San Carlos 
os Aires. Kris-
aitė yra Alek-
uktė. Moterys-
Šv. Tėvo Jono 
įiminimą. 

lija Jokubaitė 
nė, 84 metų 
iepos 15 d. pas 
rietės, kurioms 
enintelė duktė 
a r anauska i t ė . 
jau buvo miręs 
itiniu metu ji 

seselių globo
jau, kol galėjo, 
Ligoje ją slaugė 

Simanauskas. 
duktė ses. Jua-
auskaitė, sesuo 
nienė Berisso 
na, brolis Lie

tuvoje ir pusbroliai Argentinoje. 
Palaidota Avellanedos kapi
nėse. 

— A.a. Petrulionytė Muške-
tienė, 78 metų amžiaus, mirė 
liepos 25 d. Buenos Aires mies
te. Velionė buvo kilusi iš Juškū-
nų km., Utenos valsč. Argen
tinoje gyveno nuo 1930 m. Iš
tekėjusi už Leono Musketo, 
muzikos instrumentų derintojo, 
išaugino dukterį Violetą ir sūnų 
Ričardą, dabar su šeimomis. 
Palaidota Ja r in de Paz 
kapinėse. 

— A.a- Petras Gauris, 55 metų 
amžiaus, po sunkios vėžio ligos 
mirė rugpjūčio 10 d. Su reli
ginėmis apeigomis palaidotas 
Avellanedos kapinėse. Nuliū
dime liko žmona Marija Stasiū
naitė Gaurienė, dukra Liliana 
ir sūnus Danielius su šeima, 
sesuo Marija Elena ir motina 
Malvina. 

— A. a. Petras Gybavičius, 
83 metų amžiaus, mirė rug
pjūčio 9 d. Palaidotas su reli
ginėmis apeigomis Avellanedos 
kapinėse. Nuliūdime liko muzi
kas ir muzikinių instrumentų 
derintojas sūnus Bazilijus su 
šeima, sesuo Labuckienė su 
šeima. 

jsdinami „The 
vv", „Commen-
i žurnaluose, 
iūnas turi gana 
aoso balsą. Stu-
mą pas Philip 
inavęs Gilbert 
Society, Light 
Chamber Opera 
atymuose. 

ptr. 

^ROS 
LAVIMO 
RSIAI 

)S savaitgalio 
onės ir Šarūno 
ose, Highland 
gė Siaurės lie-
>aros stovyklėlė 
santro mėnesio. 
e 20 įvairaus 
, tad buvo gera 
šiems pagloboti 
ažiukams sekti 

inoms ir žaidi-
įis vadovavo Ire-
kienė ir Lilė 
'ankų darbelius 
• ė Timienė ir 
enė, o taip pat ir 
aitės Aidė Užgi
na Vygantaitė. 
iems skaitė Aidė 
a Tijūnėlytė ir 
enė. 
jus namus vai-
Vudronė ir Šarū-
et dvi savaites iš 
Mindaugas Vy
ta" Tadas Dau-

! ir Antanas Briz-

; M i ! ' i ' n i 

giai, iš kurių smagaus baseino 
vaikai niekaip negalėjo išlipti... 

Pasisėmę energijos, dar pilni 
vasariško karščio, visi dabar 
nuskubėjo prie rudeninių 
užsiėmimų. 

Sniegą Masiulienė 

CICERO ŠAULIAI 

Kai Cicero jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėdos" pirmininkas Ka
rolis Milkovaitis buvo išrinktas 
sąjungos pirmininku, Cicero 
šauliai buvo susirūpinę savo 
ateitimi, nes nuo pirmininko 
didele dalimi priklauso kuopos 
veikla. 1980 metais, išrinkus 
kuopos p i rmin inku Juozą 
Mikulį, Cicero šauliai atgijo, 
nes iš karto paaiškėjo, kad nau
jas is p i rmin inkas sugebės 
t inkamai tvarkyt i kuopos 
re ika lus . Narių skaičiumi 
kuopa mažėja, nes dalis 
išsikelia, o kiti iškeliauja amži
nybėn, tačiau kuopos veikla 
nemažėja. Kasmet įvairiems 
kultūriniams reikalams iš kuo
pos kasos yra paskiriama apie 
1000 dolerių. Tai ilgamečio kuo
pos iždininko Jono Dekerio 
dėka. Jis ilgus metus labai są
žiningai ir pavyzdingai tvarko 
kuopos Finansus. 

Šiemet kuopos veikla buvo 
ypač gyva. Dalyvavome su vė
liavomis Vasario 16 minėjime 
Cicero ir La Grange, kapų 
puošimo dienoje Šv. Kazimiero 
ir Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
Detroito šaulių sukaktuvinėje 
šventėje, pavergtų tautų 
minėjime Chicagoje, Jūros 
dienoje Union Pier, Tautos 
šventės minėjime šaulių 
namuose ir kitur, kur buvome 
pakviesti. 

Kuopoje buvo keli Lietuvos 
kariuomenės savanoriai-kū-
rėjai, dabar liko tik du, bet pulk. 
Jonas Švedas, jau 94 metų 
amžiaus, išsikėlė į Chicagą pas 
dukros Zitos šeimą, o Stasys 
Bikulčius yra sunkios ligos 
prislėgtas. 

Kartą į metus kuopos valdy
ba savo nariams ir svečiams su
ruošia balių. Nors kuopos turėtas 
„Švyturys" yra atiduotas į Bal-
zeko kultūros muziejų, bet 
baliaus vardas nėra pakeistas. 
Šiemet toks balius bus spalio 3 
d. nuo 7 vai. vak. Šaulių na
muose Chicagoje. Meninėje pro
gramoje bus solistė Jūratė 
Tautvilaitė, šalti užkandžiai, 
karšta vakarienė, o šokiams 
gros „Gintaro" orkestras. 

1989 m. kuopai sueis 25 
metai. Šią sukaktį ruošiamasi 
tinkamai paminėti ir išleisti 
sukaktuvinį leidinį. 

S. Paulauskas 
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